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Fertőd Város
Képviselő-testülete
7/2013. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2013. március 04. napján (hétfőn)
09.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
dr. Irinkov D. Mihály
Szabó Antal

képviselők

Tulok Viktor
Marácz Ildikó
Szalay István

aljegyző
jegyzőkönyv-vezető
városüzemeltetési ügyintéző

Érdeklődő a lakosság részéről: 1 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy 6
képviselő közül 5 jelen van – az ülés határozatképes, azt 09.15 órakor megnyitotta.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:
1.

2.
3.

Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének
jóváhagyására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Javaslat a 2013. évi Brüsszeli Magyar Bál ügyében
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
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4.

Tájékoztató a Haydn sétány engedélyezésének ügyében
(szóbeli előterjesztés)

Módosító napirendi javaslat nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármestert megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal – egyhangúan – a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
46/2013. (III.04.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. március 4-i rendkívüli ülésének napirendjét az
alábbiak szerint elfogadja:
NAPIREND
Tárgy:
1.

2.
3.
4.

Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének
jóváhagyására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Javaslat a 2013. évi Brüsszeli Magyar Bál ügyében
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Tájékoztató a Haydn-sétány engedélyezésének ügyében
(szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. Felügyelő Bizottság
ügyrendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Az ügyészség kötelezte a Fertődi Városgazda Kft-t, hogy a Felügyelő Bizottság
ügyrendjét megalkossa. Az ügyrend elkészült, amelyet a Fertődi Városgazda Kft.
Felügyelő Bizottsága elfogadott és így került előterjesztésre a legfelsőbb szerv, a
Képviselő-testület elé.
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Szabó Antal képviselő Felügyelő Bizottság elnöke
A Felügyelő Bizottság tárgyalta az ügyrendet és azt elfogadta.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő
Kérdezi, hogy van vezetője a Felügyelő Bizottságnak vagy nincs? Nem mondott le?
Szabó Antal képviselő Felügyelő Bizottság elnöke
Jelezte, hogy a jelenlegi ügyrendből adódóan értelmezési hiba történt részéről, amikor
az egyetemleges felelősségvállalás fejezetet olvasta. A jogász hölgy kifejtette
véleményét, hogy a Felügyelő Bizottságnak az ellenőrzéssel kapcsolatosan vannak
jogszabályban rögzített kötelmei. A Kft. Önkormányzat felé okozott káráért a
Felügyelő Bizottság nem felelős, csak a Kft. ellenőrzéséért felelősek. Itt történt az
értelmezési hiba. Ebből adódóan ő az FB elnöki posztjáról nem kíván lemondani.
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 – egyhangúan – elfogadta az alábbi határozatot:
47/2013. (III.04) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertődi
Városgazda Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Javaslat a 2013. évi Brüsszeli Magyar Bál ügyében
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Előterjesztést mindenki megkapta. A korábbi testületi döntés után kedvezőtlenül
alakult az önkormányzat anyagi helyzete. Részint elmaradt a kompenzáció és nem
tudják, hogy ez mikorra várható. A legsürgősebb, kötelezően ellátandó feladatokra
sem lesz jelenleg fedezet a költségvetésben. Azt javasolja, hogy a bálon a személyes
részvételtől tekintsenek el, viszont a bálra juttassanak ki a szervezőkhöz egy Fertődről
szóló bemutatkozó filmet valamint reklámanyagot. Azt is el tudja képzelni, hogy ha
egy képviselő ott akar lenni a bálon, az a saját költségre megteheti. Ám erre az
önkormányzat fedezetet nem tud biztosítani.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Szabó Antal képviselő
Hozzáfűzi, hogy a törvényi szabályozások miatt hiánnyal nem tervezhet az
önkormányzat költségvetést. Itt állnak a konszolidáció küszöbén és még nem tudják,
hogy milyen mértékű lesz az. Amíg a költségvetésben a támogatásokról a Pénzügyi
Bizottság nem tud dönteni, teljes mértékben felelőtlenségnek tartaná a kiutazást. Kéri a
képviselőket, hogy ezt a kiutazást így ebben a formában ne támogassák.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő
Azt mondja, hogy természetesen az önkormányzatnak nem kellene a költségeket
felvállalni és kifizetni. Arról lett volna szó, hogy megfelelő módon megpróbálják
megosztani ezeket a költségeket esetleg a kastély és más szponzorokon keresztül.
Sajnos Fertődön továbbra sem érdekel senkit, hogy bevonjanak rendezvényekbe külső
támogatókat. Nem történt meg a szponzorok felkutatása. Erre nincs meg a megfelelő
ember. Van négy jogász, de egy rendes népművelője nincs a városnak. Sajnálja, hogy
így alakult, támogatja, hogy így ne utazzanak ki.
Szabó Antal képviselő
A problémát az okozza, hogy nem biztos, hogy a cégek ezt szponzorálnák. Jelen
esetben illett volna kimutatni, hogy a Brüsszeli Bálból mennyi haszna származna a
városnak, illetve a szponzoroknak.
Kocsis Ferenc polgármester
Visszautasítja dr. Irinkov D. Mihály képviselő úr megjegyzését.
1. Brüsszeli Magyar Bál ügye: Az MNG a szervezést vállalta, meg is csinálja, anyagi
forrást biztosít hozzá az alábbiak szerint: prospektusokat, kiadványokat, bemutatkozó
filmet biztosít, ami nem kis összeg. Természetesen – amennyiben kiutazásra kerül sor
– a saját résztvevőjének úti költségét is állja.
2. Arról van szó, hogy legalább 3 millió forint összeget kellene összeszedni. Ehhez a
rendezvényszervezőnek köze nincs. Az eddigi tapasztalatokból kiindulva ekkora
összeg biztosítására támogatókat keresni a rendezvényszervező által reménytelen eset,
ehhez komoly lobbi tevékenységre van szükség. Jelen esetben a polgármester,
alpolgármester és képviselők azok, akiknek esélyük lenne az anyagi fedezet
összeszedésére. Kérdezi képviselő urat, hány támogatót szerzett ehhez a programhoz?
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő
Azért nem szerzett támogatókat, mert amikor polgármester úrral beszélt azt mondta,
hogy ne intézkedjen semmit, mert a kastéllyal szervezik. Azokat a potenciális
szponzorokat, akik nagyobb összeggel hozzájárultak volna, fel sem hívták.
Kocsis Ferenc polgármester
Arról szó sem volt, hogy nem keressen képviselő Úr szponzorokat. A program
összeállításához nem kérte a képviselők aktív munkáját. Kiegészítette a határozati
javaslatot azzal: felkérik a polgármestert, hogy a döntésről a szervezőket tájékoztassa.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a módosító javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal – egyhangúan – elfogadta a módosító javaslatot:
48/2013. (III.04) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosító
javaslatot elfogadta, mely szerint kiegészítik a határozati
javaslatot azzal: felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a
szervezőket tájékoztassa.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kocsis Ferenc polgármester ezután a módosított határozati javaslatot elfogadásra
ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal – egyhangúan – elfogadta az alábbi módosított határozatot:
49/2013. (III.04) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 225/2012. (XI.12.) önkormányzati határozatát visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szervezőket
tájékoztassa.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

dr. Irinkov D. Mihály képviselő 09:30 órakor távozott.
3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Javaslat konzorciumi
módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
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együttműködési

megállapodás

Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd Város Önkormányzata részt vesz a „Gyűjteményes növénykertek és védett
történeti kertek megőrzése és helyreállítása” tárgyú pályázaton a Kisalföldi
Erdőgazdaság Zrt-vel, valamint a Műemlékek Nemzeti Gondnokságával együtt.
Időközben megszűnt a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, beolvadt a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központba. Ezzel a konzorciumi
megállapodás is változott oly módon, hogy kiesett az MNG és helyette a jogutód került
be.
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
szavazattal – egyhangúan – elfogadta az alábbi határozatot:
50/2013. (III.04) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése
és helyreállítása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt-vel, valamint a Műemlékek Nemzeti
Gondnoksága részvételével kötött konzorciumi megállapodás
módosítását elfogadja.
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a módosító okirat
aláírására.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
4.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Tájékoztató a Haydn-sétány engedélyezésének ügyében
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
A tavalyi évben született végre egy döntés, amiben Sopron Megyei Jogú Város
Jegyzőjét, mint elsőfokú építésügyi hatóságot jelölték ki a Haydn-sétány engedélyezési
ügyében. Tőlük kaptak egy levelet, melyben a fennmaradási és továbbépítési
engedélyhez szükséges dokumentációk benyújtására hívták fel az önkormányzatot. A
döntés a dokumentációk fényében születhet meg. Ehhez két dolog kellett: egy
telekhatár rendezés – a 227/1 hrsz. és a 227/17-es hrsz.-ú ingatlanra épült meg a zenélő
kút – erről született már képviselő-testületi döntés. Illetve a már megszűnt Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal egy tervdokumentáció egyeztetését vagy szakhatósági

7

állásfoglalás beszerzését írták elő. Ez is megtörtént, még a tavalyi évben. Jelen
pillanatban úgy állnak, hogy benyújtásra került az engedélyezési dokumentáció – ezt
természetesen be tudja mutatni - és egy telekhatár rendezési kérelem a Földhivatalhoz.
A Földhivatal állásfoglalással fordult Fertődhöz, mint építéshatósághoz, de jogszabályi
változások miatt az építéshatóság Fertődön megszűnt, vissza kellett küldeni az anyagot
Sopronba. Információja szerint a volt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szintén
szakhatóság volt, ők hozzájárultak a telekhatár rendezéshez, illetve az építéshatóság is.
Földhivatali döntésre várnak. Az érintett ügyintéző tájékoztatása szerint, ha
megérkezik Soprontól is a hozzájárulás, a határozatot gond nélkül ki fogják adni. Ez
arról szól, hogy kapnak egy határozatot arról, hogy a telekhatár rendezés megtörténhet.
Lemondó nyilatkozatokkal meg lehet gyorsítani a folyamatot, de meg kell várni e
határozatot. Ha megszületik a határozat és jogerőre emelkedik, azt az ingatlan
nyilvántartásba át kell jegyeztetni. A 227/17 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdon,
a 227/1 hrsz. viszont társasházi tulajdon, amelyben több tulajdonos van. Ehhez okiratot
el kell készíttetni, amely tudomása szerint folyamatban van. Ez az okirat arról szól,
hogy az ingatlan tulajdonosai hozzájárulnak ahhoz, hogy a telekhatár rendezést ebben
a formában a Földhivatal átvezethesse.
Szabó Antal képviselő
Kérdezi, hogy ez lehet teljes bizonyító erejű magánokirat, melyet a társasház
tulajdonosai írnak meg, vagy ügyvéd által kell ezt is megíratni, ami költség? Ha az
érintettek aláírják lakcímmel, személyigazolvány számmal az teljes bizonyító erejű
magánokirat. Szorgalmazza, hogy teljes bizonyító erejű magánokirat legyen. Nem
muszáj ügyvédnek intézni, hogy a földhivatal átvezesse.
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Ez ügyben már a jogászoknak szólt. Lényeg, hogy ezt be kell nyújtani, és amikor ez a
térképmásolat és tulajdoni lap elkészül – ezzel tudja igazolni Fertőd Város
Önkormányzata, hogy az ún. zenélő kút már saját tulajdonú ingatlanon lesz. 2013.
február elsején a Sopron Város Jegyzője, mint elsőfokú építési hatóság kizárást kért ez
ügyből és 2013. február 6-án kaptak egy végzést: a Sopron Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala fogja továbbiakban az eljárást folytatni.
Szabó Antal képviselő
A zenélő szökőkút önkormányzati tulajdonon lesz. Így megmarad az a projekt szerinti
áthelyezési kötelezettség?
Horváth László képviselő
A KÖH azt mondta, hogy a kút pozíciója megfelelő. A magassága viszont nem. A
tervező adott egy javaslatot 1/3-ad résszel való csökkentésre. Kérdezi, hogy ezt
elfogadták-e?
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Ez előírás volt a soproni Építéshatóság részéről.

8

Horváth László képviselő
Kérdezi, hogy fennmaradási engedélyt kapnak-e, illetve kaptak-e rá határidőt, hogy
mikor kell harmad részt bontani?
Tulok Viktor aljegyző
Fennmaradási engedélyezés alapján a következő döntések születhetnek: 1. Megadják.
2. Nem lehet helyreállítani a jogszerű állapotot, ezért elrendelik a bontást. 3.
Kikötéssel az engedélyt megadják, amelyben meg kell jelölni a teljesítési határidőt.
Szabó Antal képviselő
Állítólag kétszer is meg lett tervezve. Ha 1/3-ára kell változtatni, akkor újra kell
terveztetni?
Kocsis Ferenc polgármester
A tervezést megcsinálták ingyen, viszont majd újra kell építeni a szökőkutat.
I.
Tavaly decemberben kaptak tájékoztatást az illetékes hatóságtól a megoldás
módjára vonatkozóan. Még mindig nem látják, hogy ez az egész ügy meddig fog
húzódni.
II. Az, hogy az építési hatóság ad fennmaradási engedélyt a kútra azon a helyen,
közel sem jelenti azt, hogy az EU el fogja fogadni, hogy az a szökőkút ott van.
Kivitelezés előtt kellett volna a módosítást elfogadtatni és átvezettetni a
pályázatban, hogy az szabályszerű legyen. Tudomása szerint nem lett módosítva,
nem lett átvezetve a pályázaton a szökőkút áthelyezése.
Kérdezi, hogy mire várható a jogerős határozat, hogy a szökőkút megkapja a
fennmaradási engedélyt.
Szabó Antal képviselő
Csak azután lehet beszélni a Haydn-sétány forgalmi rendjéről is.
Kocsis Ferenc polgármester
Vannak még rendezetlen ügyek a Haydn-sétánnyal kapcsolatban. Pl. az épület
rongálására a kivitelező a mai napig nem válaszolt. A 4 méteres aknát építettek a faltól
két méterre és megrepedtek a falak, megszállt az épület.
Horváth László képviselő
Javasolja, hogy az átmenő forgalom tilos legyen, mert nem erre készült. Az esővíz
összefolyóknál most kiderültek a problémák. Belemosta a kitöltő homokot az esővíz
gyűjtőkbe, ki lehet venni a köveket.
Szabó Antal képviselő
Ha sétáló utcának tervezték, nem is kell vitatkozni a forgalmi rendről.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kérdezi, hogy a kerékpárút mikor kerül átadásra?
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Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Tudni kell, hogy az ún. Kovács köz, a 226 hrsz.-ú ingatlan köti össze a két szakaszt,
erre forgalomba helyezési engedély van. A volt Nemzeti Közlekedési Hatóság arra
forgalomba helyezési engedélyt adott. Egy forgalomtechnika része volt, és annak
megfelelően lett kialakítva és kitáblázva. Azóta milyen döntések születtek, az már a
képviselő-testület privilégiuma. Azt lehetne vizsgálni, hogy mi lenne célszerű,
egyértelmű és arról egy testületi döntést hozni.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kérdezi, hogy teljesen tiszta a kisajátítás a magántulajdonosok részéről?
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Nincs kisajátítást, csak telekhatár rendezés van. Területük nem csökken. A
határozatból az ingatlan tulajdonosok is kapnak.
Szabó Antal képviselő
Kérdezi, hogy összesen engedélyezés mennyi időt vehet igénybe?
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Nem szeretne saccolni.
Szabó Antal képviselő
Privát ember a földhivatalnál sürgősséggel kérhet átvezetést, törlést stb. Szakhatósági
engedély már beérkezett, akkor hosszú folyamat már nem lehet. Kb. április 30.
Kocsis Ferenc polgármester
Kérdezi, hogy mikorra várható jogerős fennmaradási és átépítési engedély?
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Kb. 2013. áprilisra várható döntés.
A süttöri kerékpárútra ideiglenes forgalomba helyezés van. A hatóság előírta, hogy
március 18-ig a teljes dokumentációt be kell nyújtani hozzá és utána indul a végleges
forgalomba helyezési eljárás. Van ideiglenes forgalomba helyezés mindkét szakaszra,
tehát a Gránátos házaktól a süttöri Szt. András templom végéig.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kérdezi, hogy a Gránátos ház mögötti részen a megvilágítással kapcsolatba mi történt?
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
A Via Futurának, mint tervező cégnek, küldtek egy érdeklődő levelet, hogy a tervezés
során a közvilágításról – kiváltképp a belterületi szakaszról - kivel és miképp, hogyan
egyeztettek. Mai napig még nem kaptak választ.
Kocsis Ferenc polgármester
Javasolja, hogy tegyenek fel ideiglenesen egy lámpatestet, ha az MNG-t nem zavarja.

10

Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Fontos tudni, hogy az építésügyi hatóság előírta az ideiglenes forgalomba helyezésbe, hogy
majd a végleges forgalomba helyezésnél a közvilágítás kérdését is fogják tárgyalni ugyanis ők
erre kitételt külön annak idején az építési engedélyben nem tettek.
Horváth László képviselő
Érdeklődik, hogy mi a helyzet a templom vaskorlátjával?
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
A Mestervonal Kft. készítette eredetileg a rámpa tervét. Elkészítették, mivel nem fogadták el
azt a verziót, amit változás bejelentővel bejelentettek az ügynökség felé, hivatkozva a
vonatkozó jogszabályokra. Elkészült a terv. Egy teljes körű leírást kért a Mestervonal Kft-től,
hogy miből, hogyan szeretnék megépíteni. Utána egy dolog van hátra, a Turner atyával illetve
az egyházközösségi képviselőkkel a kész dokumentációt kell jóváhagyatni. Ugyanez az
önkormányzat részéről is meg kell, hogy történjen. Az akkor már megépülhet és rögtön
kerülhet megküldésre az ügynökség felé.
Szabó Antal képviselő
Érdeklődik, hogy a Szt. András templom Fertőendréd felé vezető bicikliúttal kapcsolatba mi a
helyzet?
10.05 órakor Horváth Tibor képviselő távozott.
Kocsis Ferenc polgármester
Elindult a Fertő-tavi kerékpárút fejlesztése. Az első ütembe sajnos nem fért bele. A második
ütemben (2014. június 30-ig) sem számolhatunk vele. A harmadik szakasz 2014 nyarán indul,
amelyben várható az, hogy a Fertőd-Sarród, illetve Süttör-fertőendrédi határig bele tudják
vetetni.
Szalay István városüzemeltetési ügyintéző
Fontos elmondani, hogy van rá engedély. Az eredeti kerékpárút az gyakorlatilag a teljes
szakaszra vonatkozott a fertőendrédi elágazásig. A terve érvényes építési engedély van, de
mivel megkezdték a kivitelezést, illetve lezárult egy műszaki rész, ezért hosszabbítást kell
kérni rá. Azt a szakaszt kell folytatni a terv szerint kell.
Kocsis Ferenc polgármester
Két dologról beszélnek. Szalay úr az EU-s projektről beszél, Szabó képviselő úr Orbán Viktor
miniszterelnök Úr által biztosított fejlesztésről beszél.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kérése: tavasszal a kivitelezőt fel kell szólítani, hogy száraz homok besöprést csináljon.
Átadás előtt mindenképp szükséges.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a Képviselő-testület ülését 10.06 órakor berekesztette.
kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

Tulok Viktor
aljegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
 (99) 537-013, 537-043 Telefax: (99) 371-126
E-mail: polgarmester@fertod.hu
Ikt.sz.: 399/2013

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. március 04-én (hétfő) 08:30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Rendkívüli testületi ülését, melyre
ezennel tisztelettel meghívom.

NAPIREND
1.

2.
3.
4.

Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének
jóváhagyására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Javaslat a 2013. évi Brüsszeli Magyar Bál ügyében
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Javaslat konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Tájékoztató a Haydn sétány engedélyezésének ügyében
(szóbeli tájékoztató)

Fertőd, 2013. március 01.

Kocsis Ferenc
polgármester
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