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Fertőd Város
Képviselő-testülete
25/2012. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 02. napján
(csütörtökön) 17.30 órai kezdettel megtartott Rendkívüli Képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
dr. Irinkov D. Mihály
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Szabó Antal
Szemerits Zsolt

képviselők

Tulok Viktor
Ujlakiné dr. Pék Éva
Marácz Ildikó

aljegyző
jogi referens
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 5 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta 17.45 órakor.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

1. Joseph Haydn Zeneiskola Térítési- és tandíjrendeletének
módosítása
2. Hozzájárulás társulásból való kilépéshez

Tulok Viktor
aljegyző
Tulok Viktor
aljegyző
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3. Hozzájárulás a Fogorvosi Alapellátásban történő
helyettesítéshez
4. Döntés Fertőd Város Jegyzője beadványa ügyében
(zárt ülés)
5. Döntés Fertőd Város Jegyzője helyettesítésének
ügyében (zárt ülés)
6. Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1. Fertődi Városnapok rendezvény ügye

Tulok Viktor
aljegyző
dr. Irinkov D. Mihály
alpolgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Kocsis Ferenc polgármester
Előre jelzi, hogy a 4. és 5. napirendi pontot – amely Fertőd Város Jegyzőjét érinti –
személyiségi okok miatt jogszabály erejénél fogva zárt ülésen kell tárgyalni.
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
Tárgy:

Előadó:

1. Joseph Haydn Zeneiskola Térítési- és tandíjrendeletének Tulok Viktor
módosítása
aljegyző
2. Hozzájárulás társulásból való kilépéshez
Tulok Viktor
aljegyző
3. Hozzájárulás a Fogorvosi Alapellátásban történő
Tulok Viktor
helyettesítéshez
aljegyző
4. Döntés Fertőd Város Jegyzője beadványa ügyében
dr. Irinkov D. Mihály
(zárt ülés)
alpolgármester
5. Döntés Fertőd Város Jegyzője helyettesítésének
Kocsis Ferenc
ügyében (zárt ülés)
polgármester
6. Egyéb döntést igénylő ügyek
6/1. Fertődi Városnapok rendezvény ügye
Kocsis Ferenc
polgármester
7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Joseph Haydn Zeneiskola Térítési- és tandíjrendeletének
módosítása
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző
Korábban a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy szerencsére a tandíj mértékét
most nem kell se drasztikusan, sem kis mértékben megemelni, sőt egyetlen egy helyen
még csökken is a hozzájárulás mértéke. Ez az érintetteknek idén jó hír. A tandíj
befizetésének módja főszabályként megváltozott. Mivel január 1-jétől az
intézménynek van saját bankszámlaszáma a Raiffeisen Bankban, az erre való
ráutalásra vagy az erre való befizetésre kell teljesíteni ezen túl a tandíj befizetést
félévente. Természetesen, akinek valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges; nyitva
hagyják az a lehetőséget, hogy törvényes képviselő kérelmére továbbra is az
iskolatitkárnál lehessen befizetni a tandíjat, vagy térítési díjat.
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)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - elfogadta Fertőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2012.
(VII.31.)
önkormányzati
rendeletét
az
alapfokú
művészetoktatásban részesülő tanulók térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről
szóló 8/2008 (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Hozzájárulás társulásból való kilépéshez
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző
Mint ismert, óvodánk és bölcsődénk Intézményfenntartó Társulás keretében üzemel.
Ebből a Társulásból szeretne Sarród Község kiválni augusztus 31-ével azért, mert a
vele körjegyzőségben álló Fertőszéplakkal kíván a továbbiakban ilyen célból társulni.
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Ehhez kell a Képviselő-testület, majd pedig értelemszerűen az összes többi
Önkormányzat hozzájárulása. Sarród Község Önkormányzata jelezte továbbá, hogy a
szociális téren fennálló Intézményfenntartó Társulásunk egy részéből, nevezetesen az
idősek nappali ellátásából is szeretne kilépni. Úgy látják, hogy az ottani idősek ezen
szociális ellátás iránti igénye annyira megcsappant, hogy rentábilisan ezt már nem
lehetne fenntartani, ezért jelezték eziránti kérelmüket. Szintén arra van szükség, hogy
az Önkormányzat, majd a többi Önkormányzat is ezt tudomásul vegye. Az ily módon
módosított Társulási Megállapodásokat a polgármestereknek alá kell írni, illetve a
Megyei Gyámhivatalnál a működési engedélyeket ennek megfelelően módosítatni kell.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Milyen konzekvenciákkal jár, hogy Sarród kiválik? Anyagi értelembne jelent-e ez
önkormányzatunknak veszteséget? Mi van akkor, ha nem támogatják a kiválást?
Tulok Viktor aljegyző
Veszteséget jelent-e vagy sem nem tudja megmondani. Akárki kilép a Társulásból,
vagy az egész Társulás megszűnne, csak úgy teheti, ha előtte elszámolás történik. Ez a
Társulási Szerződésben le van írva. Ha nem támogatnák a kiválást, úgy szól a szabály,
ha év közben akar valaki kilépni, azt 3 hónappal előbb kell jeleznie. Ők ezt megtették,
tehát kiléphetnek minden további nélkül.
Kocsis Ferenc polgármester
Hozzáteszi, hogy a Sarródi Tagóvoda kilépése annyiban hátrányos, hogy az intézmény
létszámával csökkent az óvodás létszám. A Társuláson belül nagyon korrekt pénzügyi
elszámolás folyik, gyakorlatilag ezzel anyagi veszteség nem éri az Önkormányzatot.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Természetesen a sarródi gyerekek továbbra is ugyanúgy járhatnak a fertődi óvodába.
Kocsis Ferenc polgármester
Szülő dönthet, hogy áthozza-e Fertődre a gyermeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
a)
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:
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142/2012. (VIII.02.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy Sarród Község Önkormányzata 2012. augusztus 31-vel a
Fertőd-Agyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-RöjtökmuzsajSarród Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulásból
kilépjen.
Felkéri Fertőd Város polgármesterét, hogy a határozatról az
érdekelteket tájékoztassa, valamint a felmondáshoz szükséges
lépéseket tegye meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
b)
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:
143/2012. (VIII.02.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy Sarród Község Önkormányzatának kezdeményezésére a
Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása oly módon módosuljon: az idősek nappali ellátása
tevékenység Sarródon megszűnjön, azaz a Társulási Megállapodás
1.2.2.3. pontja hatályát veszti.
Felkéri Fertőd Város polgármesterét, hogy a határozatról az
érdekelteket tájékoztassa, valamint a felmondáshoz szükséges
lépéseket tegye meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Hozzájárulás a Fogorvosi Alapellátásban történő helyettesítéshez
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
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Tulok Viktor aljegyző
Fertőd-Fertőszéplak vegyes fogorvosi körzet feladatait a DIA MAGIC DENTAL Kftvel kötött megbízási szerződés alapján látják el. Ebbe a megbízási szerződésbe bele
van írva, hogy a nevesített fogorvosnak személyesen kell ellátnia ezt a feladatot, ha
pedig valamilyen nyomós oknál fogva ez nem lehetséges, akkor a megbízottnak kell
állítani saját pénzen helyettes-jelöltet és kikérni a megbízónak – jelen esetben az
Önkormányzatnak – a hozzájárulását ahhoz, hogy ezt megtehesse és ebben az esetben
tovább működhet a dolog. Arról van szó, hogy a fogorvosi feladatokat ellátó doktornő
veszélyeztetett terhes, majd ezután szülni fog, tehát ez az idő ki fog esni a rendelésből.
Ez indokolt ok, 2013. december 31-ig valószínűleg így is lesz. A Kft. ezért jelölt
helyette Dr. Ábrahám Diána orvos személyében – aki egyébként ügyvezetője a Kftnek – egy ugyanolyan képzettségű fogorvost, természetesen ugyanazon a helyszínen
fogják ellátni a rendelést, némileg egy kicsit kevesebb rendelési idővel. Ehhez kéri a
Képviselő-testület hozzájárulását. Ez az Önkormányzatnak többletforrásba nem kerül.
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:
144/2012. (VIII.02.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzata hozzájárul a „Fertőszéplak-Fertőd
Vegyes Fogorvosi Körzet” vonatkozásában a 001 273 457
azonosító számú szakmai-szervezeti egység szüneteléséhez,
továbbá ahhoz, hogy a szünetelő szakmai egység helyett az
egészségügyi szolgáltatást (Fogorvosi Alapellátást) a DIA
MAGIC DENTAL Kft. 001 273 435 azonosító számú szervezeti
egysége, illetve ennek megfelelően dr. Váci Zsuzsanna
helyettesítését dr. Ábrahám Diána lássa el.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Döntés Fertőd Város Jegyzője beadványa ügyében
Napirend előadója: dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
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Kocsis Ferenc polgármester
Ezt a napirendi pontot – jogszabályi előírás alapján - zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
145/2012. (VIII.02.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy tudomásul veszi dr. Füzi Norbert jegyző felmondását,
egyben úgy dönt, hogy 2012. augusztus 3-tól felmenti a
munkavégzés alól oly módon, hogy hivatalát haladéktalanul adja
át, illetőleg a részére járó, igénybe nem vett szabadságát vegye ki.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

5.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Döntés Fertőd Város Jegyzője helyettesítésének ügyében
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Ezt a napirendi pontot – jogszabályi előírás alapján - zárt ülésen tárgyalja a képviselőtestület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
146/2012. (VIII.02.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új jegyző
kinevezéséig Ujlakiné dr. Pék Évát 2012. augusztus 3-i hatállyal
megbízza a jegyzői feladatok ellátásával. A helyettesítési díj
mértékét havi 180.000,- forintba állapítja meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

6.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
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6/1. Napirendi pont
Napirend tárgya: Fertődi Városnapok rendezvény ügye
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Tájékoztat, hogy a városnapokat a várossá nyilvánítás óta folyamatosan mindig az
eszterházai búcsú időpontjában – szeptember 2. hétvégéjén - tartja a város. Idén sem
lesz másképp. Ahhoz, hogy az előkészületeket meg tudják kezdeni, döntés
szükségeltetik a helyszín, illetőleg a rendezvényt bonyolító vállalkozás
kiválasztásában, megjelölésében. Előzetesen annyit elmond, hogy az alsótagozatos
iskolaépület udvarán ill. a Milleniumi Kereszt melletti téren került megrendezésre már
hosszabb ideje a fertődi városnapok rendezvény, másrészt pedig a vállalkozó
személyének kijelölését befolyásolja az, hogy a Fertő-táj Világörökség Magyar
Tanácsa Egyesület vásárolt egy nagy sátrat, amelyet minden Önkormányzat évente
kétszer vehet igénybe. A sátor kezelését Világörökség Egyesület megpályáztatta,
melyet a Fesztivál Hungária Kft. (Kóbor Csaba) nyert meg 5 évre. Ő biztosítja a sátrat,
tőle tudják ingyen igénybe venni azt. Ez részint befolyásolja a döntésüket annak a
vállalkozásnak a kiválasztásában, hogy kire bízzák a szervezést, illetőleg e vállalkozást
ily módon nem tudják kihagyni a szervezésből. A napirendet tárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság álláspontját.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Tibor képviselő
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság – egyhangúlag - támogatta. A városnapokkal
kapcsolatban elmondja: véleményük az, hogy hasonlóan a tavalyi évhez a tavalyi
helyszínen és a tavalyi vállalkozóval kezdje meg polgármester úr a szervezéssel
kapcsolatos megbeszéléseket, tárgyalásokat.
Kocsis Ferenc polgármester
Kérdezi: az előterjesztéshez kérés, észrevétel, javaslat van-e? A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság indítványát tartalmazza a határozati javaslat, azaz hogy régi
helyszínen maradjon a sátor, Fesztivál Hungária Kft. (Kóbor Csaba) vállalkozását
jelöljék ki a rendezvény lebonyolítására.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Valamilyen szinten ennek a kérdésnek a szervezésében már részt vett. Nem lehet
kihagyni a Fesztivál Hungária Kft. -nek a részvételét, de nyilvánvalóan ez egy
önkormányzati rendezvény. Természetesen a részfeladatok ellátását, így a sátor
állítását a Fesztivál Hungária Kft. fogja elvégezni, a vendéglátást – ha jól tudja – a
Rábensteiner Kft. jelezte irányába. Helyszínnel kapcsolatban egy kicsit elégedetlen,
mert ha már megcsinálták a Haydn-sétányt, ezt a rendezvényt ott kellene megtartani.
Sokkal jobbak az infrastrukturális feltételek is. Biztosított azon a helyszínen WC is.
Javaslata, hogy szervezzék ott a városnapokat, ott a sátor felállítható, illetőleg maga a
vendéglátás végzését Rábenstein Viktor meg tudja oldani, ezt már egyeztették.
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Szabó Antal képviselő
Sajnos alpolgármester úr nem vett részt a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol erre a
dologra pont került.
Kocsis Ferenc polgármester
A rendezvény helyszínében és a rendező személyében döntenek. Jó lenne, ha egy
rendező lenne. Lehetőség szerint minimalizálni szeretnék azt az összeget, amit a város
ebbe belefektet. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a rendező egy másik
vállalkozóval közösen bonyolítsa azt le. A javaslat az volt, és támogatta, hogy a Kóbor
Csaba szervezze a rendezvényt. A helyszínben még nem muszáj dönteni, de viszont a
szervezést el kell kezdeni. A városnapok 2 vagy 3 napos rendezvénysorozat lesz.
Horváth Tibor képviselő
A helyszínválasztással kapcsolatban elmondja, nem tartja indokoltnak a helyszín
áthelyezését. Azt támogatja, hogy a tavalyi helyszínen legyen. Gazdaságossági
szempontból akkor kerül az Önkormányzatnak a legkevesebb pénzébe, ha egy
vállalkozóval kezdik meg a tárgyalásokat.
Kocsis Ferenc polgármester
Helyszínt még pontosítják a vállalkozókkal, arról most nem döntenek. A rendező
személyében dönteni kell.
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, 1
tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
147/2012. (VIII.02.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2012. szeptemberi Fertődi Városnapok rendezvény
főszervezője a Fesztivál Hungária Kft. legyen.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

7.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Röviden szeretne szólni az augusztus 20-ai rendezvénysorozatról, amelyet már a
korábbi Képviselő-testületi ülésen is említett. A keddi üléshez képest annyi változás
történt, ha a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, akkor lesz tűzijáték, amely
augusztus 19-én lesz. Két zenei esemény lesz. Egy cigányzenekaros böllér
körömpörkölt főző versennyel egybekötött rendezvény, illetőleg a Music Café zenekar
által biztosított zenei esemény. Lesz egy 0. nap augusztus 17-én, amelyen amatőr rock
zenekarok találkoznak. A színpad a Haydn-sétányon lesz felállítva. Ezúttal is szeretne
köszönetet mondani azoknak a vállalkozóknak, akik hozzájárultak a rendezvény
megszervezéséhez. HOR és HOR Kft., Patonai Tamás, Paradiso Divat, Jagadics
Norbert és vállalkozásai, Horváth Tibor által képviselt vállalkozás, Walter Kft., két
alpolgármester - dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester és Kisberk Ferenc Győző
alpolgármester -, valamint Bella Aladár Tamás. A pontos programot hamarosan
eljuttatják a megfelelő fórumokhoz. Ízelítőül: körömpörkölt főzés, autó bemutató, autó
kiállítás, tűzijáték, cigányzenekar, Music Cafe.
Kocsis Ferenc polgármester
a.)
Augusztus 19-én a Zenés Fertődi Esték keretében 18.00 órától a Kastély Kápolnában
Takács Éva népdalénekes műsorát lehet megtekinteni. Az augusztus 20-i városi
rendezvényt a süttöri Szent András templomban tartják. Augusztus 18-19-én a
rendezvényeknél ügyelni fognak arra, hogy a Kastély Kápolnában tartott koncert
időpontja ne ütközzön a Haydn-sétányon megrendezett bármelyik más programmal.
b.)
Látják a város lakói is, hogy a Városgazda Kft. elindult. Nagy ütemben végzik a
munkát komoly létszámmal. Elsősorban a leglátványosabb része a város
közterületeinek fenntartása mellett a fűnyírás valamint a parlagfűmentesítés. A város
végre a zökkenőkkel tűzdelt indulás után nagyon szépen néz ki. Nemcsak a fűnyírást
végzi a Városgazda Kft., hanem rendben tartják a közlekedési utakat, gallyazzák a
fákat, tisztán tartják a közterületeket. Tájékoztatásul elmondja, hogy az
Önkormányzatnál két kolléga foglalkozik a vonatkozó észrevételek fogadásával, de a
Városgazda Kft. ügyvezetőjének Bella Aladár Tamás úrnak is lehet jelezni a kéréseket,
véleményeket.
c.)
Röviden szólni szeretne arról is – melyet néhány helyi lakos észrevételezett -, hogy
hova tűnt az Önkormányzatnak a kötvény kibocsátásból származó pénze. Az
Önkormányzatnak az 500 millió forint értékben kibocsátott kötvényéből a Pénzügyi
Osztály 200 millió forintot folyamatosan leköt óvadéki betétként. Az új Képviselőtestület ugyanakkor egy 2011. évi döntésnek megfelelően megkezdte a Haydn-sétány
I. ütem beruházás teljes átvilágítását, melynek során „napvilágra került” egy 40 millió
forintos tétel. 2010. szeptember végén adták át ünnepélyes külsőségek között a Haydnsétány I. ütem beruházását. Néhány nappal később megtörtént a műszaki átadása is. Az
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Állami Számvevőszék 2012. április végi vizsgálati jelentéséből derült ki, hogy ez a
beruházás nem annyiba került, mint amennyit a város szánt rá. 50 millió forint
támogatást kaptak, ehhez 12 milliót kellett a Városnak önerőként biztosítania, tehát 62
milliót terveztek. Ezzel szemben a beruházás 99 millió forintba került, és a
különbözetet állami támogatás nélkül a város saját pénzéből fizetett ki. És ez még csak
a kezdet. 38 millió forintot „megtaláltak”, de azért azt tudni kell, hogy a Haydn-sétány
nem kapta meg a fennmaradási engedélyt. A szökőkút áthelyezésre egyszer már
kötelezték az Önkormányzatot. A szökőkút a mai napig nem működik, műszakilag
nem megfelelő. A szökőkút magáningatlanon került megépítésre az eredetileg
bepályázott és a tenderdokumentációban szereplő közterület helyet. Könnyen
előfordulhat, hogy a fennmaradási engedélyt nem kapják meg, átépítésre kötelezik
őket. Ami még ehhez hozzátartozik, hogy a hibák túlnyomó része nem garanciális
hiba. Nem garanciális hibák azok sem, amik anno nem épültek meg. Az elszáradt fákat
a kivitelező vállalta, hogy garanciában kicseréli. A garanciális ügyek intézése
folyamatban van. Elképesztő, hogy a Haydn-sétányon a víznyelők úgy kerültek
beépítésre, hogy nem csatlakoztak sehova. Képviselő társa figyelt fel arra, hogy
leburkolták a gáznyomóvezeték utcai főelzáróját. A sétány kapcsán még komoly
költségekkel számolhat a város.
d.)
A város anyagi helyzetéről szintén pletykákat lehet hallani. Várhatóan rövid időn belül
megkapják a város-rehabilitációs projektből azokat a pénzeket – mert eddig mindent
az Önkormányzat fizetett – amelyeket nem hívtak le. Az első lehívás kb. 56-57 millió
forint lesz.
e.)
Az Általános Iskola ügyét nem kívánja kommentálni. Azt viszont elmondja, hogy nem
eladásra szánják az épületet, de azt meg kell fontolni, hogy az iskola részére
fenntartsanak-e két egymás mellett lévő iskolaépületet, amikor az egyik épületben 159,
míg a másik épületben 78 tanuló kezdi meg a tanévet. Ez összesen 237 tanuló. Vajon
ez nem nagy luxus? Ami nehezen hihető: 237 tanuló egy olyan nagy épületben, mint a
fertődi központi iskola nem helyezhető el. Egyetlen képviselő sem akarja, hogy a
gyerekek méltatlan körülmények között tanuljanak. Abban is elkötelezett a Képviselőtestület, hogy a süttöri iskolát meg kell tartani. Alapvető szempont, hogy a süttöri
iskola hosszútávon megmaradjon. Egyetlen fő cél vezérelte a Képviselő-testületet,
hogy az oktatás biztonsága ne kerüljön veszélybe.
Szabó Antal képviselő
Kérdezi polgármester úrtól, hogy igaz-e az, hogy a Városgazda Kft. mielőtt megkezdte
tevékenységét, a korábbi ugyanezt a tevékenységet végző vállalkozó állítólagosan
januárban kifizetette az Önkormányzattal a városfenntartási tevékenységgel
kapcsolatos egész évi összeget és a Városgazda Kft. lapátolhatja a havat egy fillér
nélkül, mivel azt már korábban valakik felvették. Ha igaz, akkor a polgármester úr mit
tett ezzel kapcsolatban?
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Kocsis Ferenc polgármester
A Segítő Kéz Szociális Szövetkezetről van szó. Hogy a vállalkozó részére milyen
számlák lettek elszámolva a pénzügyi osztályvezető jogosult válaszolni. A
városfenntartás gyakorlatilag két kasszából történik. Egyrészt Önkormányzat által
kötelezően ellátandó feladatok biztosítását a város saját költségvetéséből fizetik, míg a
határkilépők – Fertőd városhoz tartozik - fenntartását ugyan a város végzi, de ehhez
költségvetési támogatást kapnak.
A hó eltakarítása is két részből áll: a közutak tisztán tartása és a járdák tisztán tartása.
A saját tulajdonú közutak, kerékpárutak és járdák hóeltakarítása az Önkormányzat
feladatkörébe tartozik. Egy vállalkozás tisztítja az utakat a hótól Tőzeggyárban és két
másik vállalkozás Eszterházán és Süttörön. Februártól-áprilisig mindennemű
városfenntartási feladatot a Kuslics Kertészet végzett.

Szabó Antal képviselő
A Szabadság utca 14-ben lévő ingatlannak nincs gazdája. Mit tud kezdeni az
Önkormányzat azzal az ingatlannal, aminek nincs gazdája vagy nem csinál vele
semmit? Rontja az utcaképet. Történt-e valami az iskola tetőjével kapcsolatban?
Beázik, a vihar miatt lecsúsztak a cserepek. A Muzsikaház udvarán a sarokban nem
nyeli el a vizet az ereszcsatorna. Túlfolyik és ömlik a víz falra. Történt-e valami
intézkedés ezekben az ügyekben?
Kocsis Ferenc polgármester
Eszterházai központi iskolában a tetőn le voltak csúszva a cserepek. A helyszíni
bejárás során jelezték igazgató asszonynak, hogy ez sürgős intézkedést igényel. Nem
tudja, hogy az intézkedés megtörtént-e. Az elhagyott ingatlanokkal kapcsolatban
aljegyző úr tud tájékoztatást adni.
Tulok Viktor aljegyző
Korábbi Képviselő-testületi ülésen már említette: sajnos az a gond, hogy olyan
helyeken, ahol nem ismert a tulajdonos vagy több tulajdonos is van, kötelezni lehet
ugyan őket, hogy az elhanyagolt területet tegyék rendbe, de eredményesen bírságolni
már nem: az legvégső esetben az ingatlan-nyilvántartásba teherként rákerülhet az
ingatlanra. Ahol ilyen módon nem értek el célt, az akkori városüzemeltetés –
felajánlásból -felvállalta, hogy levágja a füvet, mert kritikán aluli volt az állapot.
Szabó Antal képviselő
Tőzeggyári lakosok panaszkodnak az osztrák tehenésszel kapcsolatban. Elviselhetetlen
a bűz, sok a bogár, telephelyén magas a gaz. Mit tudnak tenni ellene?
Tulok Viktor aljegyző
Megtiltani nem tudják az állattartást. Abban az esetben tudnak büntetni, ha az
állattartási szabályokat megszegi. Jelen pillanatban – korábbi Képviselő-testületi
ülésen már tárgyalták - hatályon kívül helyeztek minden olyan önkormányzati
rendeletet, amely szabálysértési tényállást tartalmazott. Egy hónappal ezelőtt kaptak
levelet a Kormányhivataltól, hogy egy leendő jogszabályváltozás a nagyüzemi
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állattartás tekintetében az Önkormányzatoktól elveszi a szabályozási lehetőséget. Ez
nem jó a lakosoknak.

Szabó Antal képviselő
Kivételes ez a helyzet, mert úgy tájékoztatták, hogy beteg állatokat hoznak át a
határon, karantén jelleggel. Mellesleg az ivóvíz-kincs - amivel a Dunántúl rendelkezik
- le van fertőzve. Lakossági panasz, orvosolni kell.
Tulok Viktor aljegyző
A kerületi állatorvos rendeli el a karantént. Ha ilyen panasz van, akkor írják le,
támasszák alá bizonyítékokkal és megküldik a Kormányhivatal Állategészségügyi
Szervének.
Kocsis Ferenc polgármester
Ha határon állatokat hoznak át, az állatokat a határon 30 napig karanténban kell
tartani. Ennek az egyik helyszíne – nem kijelölt - a tőzeggyári ivóvízkút melletti telep.
Sajnos. A kút közelében van a karantén. A helyi rendeletek szabálysértési tényállásaira
vonatkozó passzusait idén tavasszal vissza kellett vonni, így igazán labilis területen
mozognak ezekkel az ügyekkel.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a Képviselő-testület ülését 18.44 órakor be akarta rekeszteni, amikor dr.
Irinkov D. Mihály még szót kért.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
A zárt ülés egyik napirendi pontjával összefüggésben párt szót szeretne szólni.
Indítványozza, hogy nyílt ülésen néhány mondatban értékeljék a jegyző úr eddigi
tevékenységét.
Tulok Viktor aljegyző
Etikailag biztos van akadálya. Az érintett nincs jelen, zárt ülésben tárgyalják inkább.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
A jegyző úr egyrészt beteg volt, másrészt, amikor dolgozott a saját munkája mellett
egyéb olyan dolgokat is intézett, amiket nem kellett volna. Amellett úgy gondolja,
hogy az ő tevékenysége során rendkívül sok kár és rendkívül sok most rendezendő ügy
maradt hátra, ami részben az ő személyével függ össze. Itt első sorban a Haydn-sétány
kérdésére gondol. Ebben a tárgykörben a jegyző volt a projektmenedzser. Nem tudja
mekkora az összeg, de milliós tételről beszél, amit ezért a tevékenységért felvett. Ezt a
tevékenységet jogszabályi akadálynál fogna nem végezhette volna. Óriási kárral
néznek szembe. A törvény őreként kellett volna eljárnia és jelezni, hogy
projektmenedzserként ebbe a tárgykörbe az Önkormányzat megbízásából sem
végezhetett volna ilyen munkát. Ennek ellenére ő ezt megtette, nem kellő
szakszerűséggel végezte ezt a tevékenységet. Úgy gondolja, hogy a jegyző úr a
városnak nagyon sok fájdalmat és negatív eseményt idézett elő. Megkérte volna arra,
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hogy kérjen bocsánatot Fertőd Város lakosságától a keletkező károkért, amelyeket
nekik kell majd orvosolni. Sajnálja, hogy nincs itt.
Kocsis Ferenc polgármester
Saját bőrén érezte, hogy mit jelentett számára jegyző úr tevékenysége, mennyire
könnyítette meg munkáját. Jó hír, hogy szeptember 20-ától ismét lesz jegyzője, igaz új
jegyzője a városnak. Bízik benne, hogy a jegyző vezetésével olyan úton tudnak
indulni, amely a Város megerősödését szolgálja.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a Képviselő-testület ülését 18.54 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.
25/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. augusztus 2-án (csütörtök) 17.30 órai
kezdettel Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

1. Joseph Haydn Zeneiskola Térítési- és tandíjrendeletének
módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

2. Hozzájárulás társulásból való kilépéshez

Tulok Viktor
aljegyző

3. Hozzájárulás a Fogorvosi Alapellátásban történő
helyettesítéshez

Tulok Viktor
aljegyző

4. Döntés Fertőd Város Jegyzője beadványa ügyében.

dr.Irinkov D. Mihály
alpolgármester

5. Döntés Fertőd Város Jegyzője helyettesítésének ügyében.

Kocsis Ferenc
polgármester

6. Egyéb döntést igénylő ügyek:
6/1. Fertődi Városnapok rendezvény ügye

Kocsis Ferenc
polgármester

7. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2012. július 31.

Kocsis Ferenc
polgármester
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