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(szerdán) 16.30 órai kezdettel megtartott rendes Képviselő-testületi
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Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
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Horváth László
Horváth Tibor
dr. Irinkov D. Mihály
Szabó Antal
Szemerits Zsolt

képviselők

Dr. Csoma Sándor
Tulok Viktor
Ötvösné Varga Éva

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 4 fő.
Kocsis Ferenc polgármester
Köszönti a megjelenteket, képviselőtársait, a lakosságot és a hivatal dolgozóit. A rendes
képviselő-testületi ülést megnyitja. Jelen van 6 fő képviselő testületi tag, ezért az ülés
határozatképes.
Napirend előtti hozzászólás.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Ma szereztek tudomást arról a témáról, (Horváth Tibor képviselő úr is írt e-mailt a jegyző
úrnak) amiről szeretne tájékoztatást kérni. Megkereste a Haydn Kft., azzal hogy egy inkasszós
nyomtatványát a mai napig nem kapta meg, pedig bírósági döntés is van róla, és erre
jogszabály is kötelezi az Önkormányzatot. Kérdezi a jegyző urat, hogy valóban köteles-e
kiadni az inkasszót az Önkormányzat. Kérdezi, hogy volt-e 5 napnál hosszabb időtartalmú
késedelmes kifizetés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Szeretne a kérdéseire választ
kapni.
Horváth Tibor képviselő:
A fenti tárgyban szeretne kérdéseket feltenni napirend előtt. A jegyző úrtól kérdezi, hogy az
inkasszóval kapcsolatban van-e jogerős bírósági végzés, és ha van, akkor kinek és mikor lett
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elküldve? A pénzmozgásokkal kapcsolatban szeretne olyan információt kapni, hogy hogyan
áll össze a kifizetendő összeg?
Szabó Antal képviselő:
Szerinte van egy jogerős inkasszós bírósági ítélet, és ezért a Haydn Kft. lejárt számláját
szeretné inkasszó útján beszedni. Amennyiben megtörténik a határidőre való fizetés, akkor az
inkasszós igazolásra, felhasználására nem kerül sor. A Kormányzat 40 %-ot különített el az
egészséges gyermekétkeztetésre, és ő ezzel kapcsolatban megérdeklődte, hogy miféle
kritériumoknak kell megfelelni. A körbetartozás elkerülése miatt is célszerű, ha az
Önkormányzat egyszerre fizet, vagy kiadja az igazolást. Úgy tudja, hogy a polgármester úr
volt valamilyen fórumon, ahol nem szavazta meg a 60 literes kukák ingyenes ürítését a
kritériumoknak eleget tevő idős embereknek. Ezt úgy értékeli a lakosság, hogy eldobhatják a
60 literes kukát és vehetnek helyette 110 literes kukát. Kérdezi a Polgármester Úrtól, hogy
miért nem szavazta meg a fentieket?
Kocsis Ferenc polgármester:
A hivatalt érintő ügyekben a jegyző úr, a nem hivatali ügyekben ő fog válaszolni a
kérdésekre.
Az inkasszó ügyében jogerős bírósági végzés alapján köteles az Önkormányzat – a
számlavezető által – záradékolt felhatalmazó levelet kibocsátani a jogosult Haydn Kft.-nek.
Ebben a vállalkozót feljogosítja, hogy fizetési késedelem esetén felé közvetlenül a számlát
vezető pénzintézet teljesítse a fizetést. Az első inkasszós megbízás szeptemberben került
kiadásra a Raiffeisen Bank felé. Tekintettel, hogy 2013. november 1-től az Önkormányzat
számláit a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti, a felhatalmazó levél november 25-én
került megküldésre feléjük.
Azon kérdésre, hogy 2013. során milyen mértékű volt az átlagos fizetési elmaradás és hogy
jelenleg áll-e fenn tartozás a Haydn Kft. felé a jegyző úr fog válaszolni, a Pénzügyi Osztály
által szolgáltatott adatok alapján.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Köszöni a szót polgármester úrnak. Előre bocsátja, hogy jelenleg nincs lejárt tartozás a Haydn
Kft. felé. 2013. év vonatkozásában elmaradás, fizetési határidő utáni teljesítés 11 esetben
történt, és ezek jellemzően 3-4 napos határidő mulasztást jelentettek. A leghosszabb időtartam
23 nap volt, amely két ízben fordult elő. Minden esetben a hó utolsó napja a fizetési határidő,
az Óvoda, Szociális Ellátó Központ, és az Általános Iskola vonatkozásában egyaránt. A
legutolsó késedelem az augusztus 31. napjára megállapított határidő mulasztásánál
következett be, ezt követően az Önkormányzat nem esett késedelembe a Haydn Kft.-vel
szemben. Az előbbieket azzal egészíti ki, hogy a leggyakoribb 3-4 napos mulasztások
jellemző módon hétvégekre estek.
Kocsis Ferenc polgármester:
Felvetődött, hogy az Önkormányzat valójában csak a szülőktől és az államtól származó
pénzeszközöket utalja tovább. Ez a legkevésbé sem fedi a valóságot. Az étkezési díjak
fedezetét alapból két pillér biztosítja, az egyik a szülő és a másik az önkormányzat. Ezen kívül
állami hozzájárulást vehetnek igénybe az alábbi esetekben: a 3 vagy több gyermekes
családoknál az összköltség 50 %-át fizeti az állam, a gyermekvédelmi támogatásban részesülő
családoknál a 100 %-ot fizeti, a tartósan beteg (asztma, ételallergia) gyerekeknél 50 %-ot.
Jellemzően az igénybe vevő fizeti ki az összeg nagyobb hányadát, a fennmaradó részt viszont
az Önkormányzat. Hozzá kívánja tenni, hogy a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseknél
(nettó 8 millió forint évente - a Haydn Kft. étkeztetési szolgáltatása ebbe a kategóriába
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tartozik) legfeljebb 3 évre szóló szerződést lehetséges kötni. A jelenleg érvényben lévő
szerződés még az előző képviselő-testület működése idején került megkötésre. A
közétkeztetési szolgáltatások beszerzésére irányuló tenderek esetében legfontosabb szempont,
hogy jó minőségű ételt, a térségben kialakult árakhoz viszonyítva a lehető legalacsonyabb
áron biztosítson a város a gyermekek számára. Következő kérdés megválaszolására miszerint valóban törvény írja-e elő a gyermekétkeztetés védelmében az inkasszós levél
meglétét - Jegyző Urat kéri.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A szóban forgó étkeztetés szabályairól a 1997. évi XXXI. Tv. (Gyvt) rendelkezik. Ez a mind
fenntartó, mind a működtető vonatkozásában meghatározza a feladatokat. Részleteket nem
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a kötelezett, jelen esetben az Önkormányzat milyen módon
oldja meg az étkeztetés megvalósítását a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy nem zárja ki, hogy
adott esetben ezt a feladatot kiszervezze, és vállalkozási szerződés, vagy más hasonló
jogviszony keretében gondoskodjon ennek a megoldásáról. Nyilvánvalóan egy magánjogi
szerződésről van szó, amelynek tartalmát a felek szabad megállapodása határozza meg,
nyilván a törvény keretei között. Nincs olyan rendelkezés, amely kötelező tartalmi elemként jelen esetben – a kiszervezett feladat vonatkozásában, vállalkozói szerződés esetén
meghatározna inkasszó-hozzájárulási kötelezettséget. Az általánosan érvényesülő
gyakorlatban előfordul különféle biztosítékok, kötbér kikötése, óvadék, ill. bankgarancia
alkalmazása, azonban inkasszó a szerződéskötési gyakorlatban a gyermekétkeztetés terén nem
jellemző.
Kocsis Ferenc polgármester:
„Szemfüles” fertődi polgárok jelezték, hogy a testületi ülés meghívója nem olvasható a város
honlapján. Az a probléma, hogy az internetre napok óta nem lehet anyagot feltölteni műszaki
hiba miatt. Ha a szolgáltató kijavítja a hibát, akkor tudnak felhelyezni új híreket.
Szabó Antal képviselő legutóbbi testületi ülésen elhangzott bejelentésére válaszolva:
Képviselő Úr Fertődön, a Vörösmarty utca – Liget utca közötti területen történő
fakitermelésre hívta fel a figyelmet. Képviselő Urat szóban és írásban kértem, hogy a
helyszínen győződjön meg állítása valóságtartalmáról, amit Ő megtagadott.
Ezt követően Tulok Viktor aljegyző, hatósági osztályvezető vezetésével helyszíni szemle
megtartására került sor, az eset körülményeinek tisztázása érdekében.
Fakitermelés ugyan nem történt, de az eszterházai templomhoz vezető gyalogút mellett, az
E.ON közvilágítási oszlopa alatt 5 db cserje kivágásra került, mert akadályozta a közvilágítást
és a villanyvezetéknek is útban volt. Megjegyzem, a cserjéket a Fertődi Városgazda Kft.
távolította el kérésemre.
Ismételten felhívom képviselőink figyelmét, hogy csak olyan ügyeket vessenek fel napirend
előtt, melyek tényszerűségéről előzőleg meggyőződtek.
Fel sem fogható, hogy egyes embereknek miért érdeke téves információk, hamis vádak
terjesztése a városban, miért érdekük a lakosság félretájékoztatása. Miért kell állandó
feszültséget fenntartani lakosaink körében.
Az Általános Iskola fűtésével kapcsolatban néhány fontos tény:
Képviselő testületünk nagyon jól tudta, hogy milyen fizikai állapotban van iskolánk, amikor
év elején működtetésre átadta az államnak. Sajnos, a 30 éve megépült épület felújítására a mai
napig nem került sor. Amikor lehetőség lett volna azt pályázatból megvalósítani, akkor késve
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nyújtották be a pályázatot, így kizárták magukat ebből a lehetőségből. Most viszont nincs a
városnak erre 300 millió forintja.
Az ajtók, ablakok katasztrofális állapotban vannak, pl. télen befújja a szél a havat a bejárati
ajtók alatt.
Sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy nem az önkormányzat működteti az iskolát. Az
iskola épületének, állagának fenntartása a működtető szervezet, a KLIK feladata, beleértve a
fűtést is. Az önkormányzat az épület átadási pontjáig felelős a fűtési rendszerért, azaz azért,
hogy az épületbe beérkezzen a megfelelő mennyiségű és nyomású meleg víz. A szakemberek
által folytatott vizsgálat jelenlegi állása szerint a központi fűtés rendszere az iskola területén
belül hibásodott meg, ott folyik el a víz, aminek következtében levegősödik a rendszer, az
emeleti szinteken hatástalan a fűtés.
Németh József fűtő becsülettel látja el feladatát, az elmúlt hetekben nemegyszer hétfőnként
hajnali 3 órakor kezdte meg a rendszer vízzel való feltöltését, mivel a műszaki meghibásodás
miatt elfolyik a víz a rendszerből.
Természetesen személy szerint én is mindent megteszek a hiba felderítése érdekében,
szakemberek, műszerek helyszínre vezénylését oldottam meg, hogy az ne legyen akadálya a
munkavégzésnek.
Egy megkeresés kapcsán el kell mondanom, hogy természetesen az iskola fűtési számláit sem
mi, hanem a KLIK fizeti.
Ehhez kapcsolódóan szót érdemel, hogy milyen a kapcsolat az általános iskola vezetése és a
város képviselői között, ha meg sem hívják a városvezetést az iskola szervezésében megtartott
jótékonysági bálra.
Azt is el kell mondanom, hogy a KLIK vezetése folyamatosan kapcsolatban van a város
vezetésével, mindent megtesz a zavartalan oktatás biztosítása érdekében, mely együttműködés
példa értékű.
Azt viszont nem tudom, hogy igazgató asszony jó gazda módjára előzetesen ellenőriztette-e a
fűtési rendszert, megelőzendő az esetleges meghibásodásokat.
Mert ez az ő kötelessége, mint az is, hogy az itt tanuló gyerekek egészségének megőrzése
érdekében mindent megtegyen.
Végezetül néhány rövid bejelentés:



Az idei évben 8 családnak juttattunk szociális tűzifát.
2014. január 1-től nem lesz adóemelés városunkban. Az Önkormányzat.
gazdálkodásából hiányzó forrásokat takarékossággal kívánjuk biztosítani.

Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Elmondja, hogy kapott a Márton napi bálra meghívót, és támogatta is a rendezvényt.
Szabó Antal képviselő:
A fakitermeléssel tévedésben van a polgármester úr, mivel nem interpellációt nyújtott be,
hanem a testületi ülés előtt néhány órával jutott el hozzá az információ, és azért tette fel a
kérdést.
Nem hiszi, hogy amikor van városgondnok, Városgazda Kft., Jogi, és Hatósági Osztály, akkor
neki, mint képviselőnek miért kellene kimenni és jegyzőkönyvet felvenni az ügyben. Úgy
gondolja, ha egy kérdést feltesz, akkor értelemszerű, hogy ki is kell vizsgálni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Felhívja a képviselő úr figyelmét, hogy komoly helyen, képviselő testületi ülés van, amit fél
Győr-Moson-Sopron megye lát, ezért légből kapott információkat ne terjesszen, amíg nem
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győződött meg az állítás valóságáról. Innentől kezdve akkor kell kérdést feltenni, ha
meggyőződik arról, hogy amit kérdez az egyáltalán helyt álló-e.
Szabó Antal képviselő:
Azért kérdezte meg, mert nem tudta, hogy tud-e róla az Önkormányzat. El kell olvasni az
SZMSZ-t, ahol pontosan szerepel, hogy mi a képviselői kérdés és interpelláció közötti
különbség.
Kocsis Ferenc polgármester:
Fenntartja, amit már elmondott, hogy légből kapott információk nem a testületre tartoznak,
tessék azt előtte tisztázni, és utána feltenni a kérdést nagy nyilvánosság előtt, amennyiben van
valóság alapja.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:
1.) Javaslat a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2.) Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3.) Javaslat Gazdasági Program véleményezésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4.) Javaslat a Sopron és Térsége
megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester

Önkormányzati

Társulás

társulási

5.) Közoktatási intézmény felvételi körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6.) Javaslat Fertődi Tanyagondnoki Szolgálat Tevékenységnaplójának vezetésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7.) Javaslat a Fertőd a 2014. évi V. Családi Lovasnap támogatására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek napirendi módosító javaslata.
Napirendi módosító javaslat nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal
– egyhangúan – a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
177/2013. (XI. 27.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. november 27-i rendes Képviselő-testületi ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
NAPIREND
1.) Javaslat a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2.) Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3.) Javaslat Gazdasági Program véleményezésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4.) Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
5.) Közoktatási intézmény felvételi körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6.) Javaslat Fertődi Tanyagondnoki Szolgálat Tevékenységnaplójának vezetésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7.) Javaslat a Fertőd a 2014. évi V. Családi Lovasnap támogatására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester (szóbeli tájékoztató)
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
2013. november 5.: Idősek Napja a Szoc. Szolg. Központ Idősek Otthonában.
2013. november 5.: HBB ülés Fertőszentmiklóson.
2013. november 6.: STHÖT Társulási Tanács ülése Sopronban.
2013. november 8.: Márton napi ünnepség az iskolában.
2013. november 8.: Véradó ünnepség a Muzsikaházban.
2013. november 11.: Az óvodások Márton napi ünnepsége a kastélyban.
2013. november 13.: Leader Egyesület ülése Fertőszentmiklóson.
2013. november 14.: STÖTT elnökségi-, majd Társulási Tanács ülése Sopronban.
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2013. november 14.: Járási közbiztonsági egyeztető fórum Sopronban.
2013. november 15.: Füzi Kálmán Szép korú köszöntése Tőzeggyármajorban.
2013. november 19.: Értekezlet a Kormányhivatalban, Győrben.
2013. november 19.: Konzorciumi megbeszélés Győrben.
2013. november 20.: Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése
Önkormányzati Társulás ülése Sopronban.
2013. november 21.: Projekt átadó ünnepség Kópházán.
2013. november 25.: A Soproni Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlése.
2.)Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a lejárt határidejű
végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

önkormányzati

határozatok

Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kéri a polgármester urat, hogy teljes részletességgel, pontonként ismertesse a napirendi
pontot.
Kocsis Ferenc polgármester:
Ismertette az előterjesztést
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
tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
178/2013. (XI 27.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lejárt
határidejű
önkormányzati
határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést - az előterjesztésben
foglaltak szerint – e l f o g a d j a.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat Gazdasági Program elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Dr. Csoma Sándor jegyző:
A 2011. évi CLXXXIX Tv. (Mötv) rendelkezései alapján a képviselő testületnek el kell
fogadnia az ún. gazdasági programot, aminek az az elsődleges szerepe, hogy az
Önkormányzat rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve helyi szinten meghatározza a
hosszú távú célkitűzéseket. Erre vonatkozóan készült is 2011. évben Gazdasági Program,
azonban a belső ellenőrzés hiányosságokat talált e vonatkozásban. A Gazdasági Program –
melyet Titkársági Osztályunk készített elő - elfogadásával a Képviselő-testület a törvényi
kötelezettségének tesz eleget.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta, és azt a képviselő-testületnek
elfogadásra ajánlotta.
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:
179/2013. (XI.27.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 20132014. évre vonatkozó Gazdasági Programot.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
4.) Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A társulási tanácsülésre a közelmúltban került sor. Az Mötv. rendelkezései alapján a
hatályban lévő társulási megállapodásokban a törvényi változásokat át kell vezetni, ami az
előzőekhez hasonlóan testületi döntést igényel. Annyival lehet kiegészíteni, hogy a MÁK
hiánypótlási felhívást bocsátott ki e vonatkozásban, és ennek figyelembe vételével került sor a
társulási megállapodás módosítására.
Kocsis Ferenc polgármester:
A Sopron-Fertőd Kistérség 2013. június 30-án megszűnt, és ennek a szerepét vette át
kevesebb taggal a Sopron és Térségi Önkormányzati Társulás. A kistérségi feladatok nagy
részét átvette tőlük az új társulás, többek között pl. a belső ellenőrzést is. A társulásnak
december 3-ig jelezni kell, hogy valamennyi önkormányzat elfogadta a Társulási
Megállapodás módosítást, és jóváhagyása megtörtént.
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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:
180/2013. (XI.27.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Sopron és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
7.
számú
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező, 7. számú módosítással egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Egyúttal felkéri a Társulás elnökét, hogy a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésről gondoskodni
szíveskedjen.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Napirend tárgya: Közoktatási intézmény felvételi körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tulok Viktor aljegyző:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint: ”A
kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a
köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény
működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.”
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Soproni Tankerülete fenntartásában lévő Babos
József Térségi Általános Iskola Fertőd (9431 Fertőd, Madách sétány 2.) felvételi körzetét a
2013/2014. tanévre az alábbi településekre határozta meg: Fertőd, Röjtökmuzsaj, Ebergőc,
Fertőendréd és Agyagosszergény.
Meglátásuk szerint e felvételi körzet a több éve kialakult gyakorlatot és igényeket jól tükrözi,
így annak megváltoztatása a 2014/2015. tanévre nem indokolt.
Ugyanakkor javasolja megvizsgálni, hogy a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően
Sarród központi részét (tehát a Fertőújlak és Nyárliget településrészek nélkülit) célszerű lenne
még a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd beiskolázási körzetéhez csatolni, míg az

10

említett településrészeket – Sarród központja nélkül – a fertőszéplaki Széchenyi Ferenc
Általános Iskolához lehetne sorolni.
A fenti felvételi körzet meghatározás érvényes a nemzetiségi oktatásra is, így arra a Fertődi
Német Nemzetiségi Önkormányzat nyilatkozatát is be kell szereznie a fenntartónak.
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:
181/2013. (XI. 27.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi
azon véleményét, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Soproni Tankerülete fenntartásában lévő Babos József
Térségi Általános Iskola Fertőd (9431 Fertőd, Madách sétány 2.)
2013/2014. tanévre az alábbi településekre meghatározott
felvételi körzete: Fertőd, Röjtökmuzsaj, Ebergőc, Fertőendréd és
Agyagosszergény a több éve kialakult gyakorlatot és igényeket
jól tükrözi, így annak megváltoztatása a 2014/2015. tanévre nem
indokolt.
Ugyanakkor javasolja megvizsgálni, hogy a korábban kialakult
gyakorlatnak megfelelően Sarród központi részét (tehát a
Fertőújlak és Nyárliget településrészek nélkülit) célszerű lenne
még a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd beiskolázási
körzetéhez csatolni, míg az említett településrészeket – Sarród
központja nélkül – a fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános
Iskolához lehetne sorolni.
Felkéri a polgármestert, hogy e véleményét a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya felé 2013.
november 30-ig írásban juttassa el.
Határidő: 2013. november 30.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
6. Napirendi pont
Napirendi pont: Javaslat Fertődi Tanyagondnoki Szolgálat Tevékenységnaplójának
vezetésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tulok Viktor aljegyző:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 39. § (4) bekezdés alapján a falu vagy
tanyagondnok napi szinten a rendelet 8. melléklete szerinti tevékenységnaplót köteles vezetni

11

2011. január 1-jétől. Ez a napló tartalmazza a szolgáltatás kezdő és befejező időpontját, a
megtett kilométert, a tevékenységet, a szolgáltatást igénybe vevők számát, nevét és aláírását.
A tevékenységnapló ellátott általi aláírása a fenntartó döntése alapján mellőzhető. A
tevékenységnapló alkalmazásának megkezdésekor a fenntartónak írásban rendelkeznie kell
arról, elvárja-e az alkalmazott falu-, illetve tanyagondnoktól, hogy az aláírás oszlopot is
kitöltesse az ellátottakkal, vagy sem.
A tanyagondnok eddig is folyamatosan vezette a tevékenységnaplót, de az ellátottakkal nem
lett aláíratva. Ennek oka egyrészt a nagy adminisztrációs teher, másrészt az, hogy nagyon sok
időt vesz igénybe az aláírások begyűjtése pl. az ebéd kihordásakor. Egyes szolgáltatások
biztosításakor (pl.: vér szállítása) pedig ez fogalmilag kizárt.
Az időigény és az adminisztrációs terhek megnövekedése miatt célszerű az aláíratások
mellőzése, hiszen a jármű menetlevelének a tevékenységnaplóban foglaltakkal amúgy is
szinkronban kell lennie.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság a napirendet tárgyalta, és azt a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlotta.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Szabó Antal képviselő:
Az állam lehetővé tette, hogy ahol a tanyagondnoki szolgálat működik, ott gépkocsikra lehet
pályázni. Kérdezi, hogy történt-e ilyen irányban pályázat.
Kocsis Ferenc polgármester:
A pályázati feltételek a városok részére nem tették lehetővé, hogy autóra, kisbuszra
pályázhassanak.
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:
182/2013. (X.30.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a tanyagondnoki szolgálatot igénybe vevő ellátottaknak
nem kell a tanyagondnoki tevékenységnaplóban aláírásukkal
igazolni a szolgáltatás igénybevételét.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
7. Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a Fertőd a 2014. évi V. Családi Lovasnap támogatására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Kocsis Ferenc polgármester:
A Fertődi Családi Lovasnapot utoljára 2010-es évben rendezték meg, ami 2011-2012-ben
nem került megrendezésre. A 2014-es évben ismételten megrendezésre kerülhetne a Lovasnap
amennyiben az Önkormányzat is támogatná. Az Egyesület 500.000,- Ft célösszeget szeretne
kérni a program lebonyolításához.
A támogatási kérelmet a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta, ezért kéri Horváth Tibor
bizottsági elnök tájékoztatását az ügyben.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, de nehéz volt dönteniük, mivel a támogatási kérelem a 2014.
költségvetést érinti. A rendezvényt 2014. évben 125.000,-Ft elkülönítésével javasolják
támogatni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve osztották ki az
előterjesztéseket.
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:
182A/2013. (XI. 27.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy 2014. évben a Fertődi Fiatalok Egyesülete által
megrendezett Fertődi Családi Lovasnap elnevezésű rendezvényt
125.000,-Ft támogatásban részesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester

Több hozzászólás nem volt. Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést,
részvételt, s a Képviselő-testület nyílt ülését 17.23 órakor berekesztette.
kmf.

Dr. Csoma Sándor
jegyző

Kocsis Ferenc
polgármester
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Fertőd Város Polgármestere

Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
 (99) 537-013, 537-043 Telefax: (99) 371-126
E-mail: polgarmester@fertod.hu
Ikt.sz.: 1385/2013

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. november 27-én (szerda) 16.30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Rendes testületi ülését, melyre ezennel
tisztelettel meghívom.

NAPIREND
1. Javaslat a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2. Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3. Javaslat Gazdasági Program véleményezésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4. Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának
elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
5. Közoktatási intézmény felvételi körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6. Javaslat a Fertődi Tanyagondnoki Szolgálat Tevékenységnaplójának
vezetésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7. Javaslat a 2014. évi V. Családi Lovasnap támogatására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd, 2013. november 25.
Kocsis Ferenc
polgármester
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