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Fertőd Város
Képviselő-testülete
27/2013. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2013. december 9. napján (hétfő)
17.30 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
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, képviselő társait, lakosságot, és a hivatal dolgozóit. Jelen van 5 fő
képviselő testületi tag. Dr. Irinkov Dimiter Mihály képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni
az ülésen, ezért igazolt a távolléte. A rendkívüli képviselő testületi ülést megnyitja, az ülés
határozatképes.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:
1.) Döntés a STKH megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2.) Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 7/2007.
(VI. 25.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Napirendi módosító javaslat nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
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(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármestert megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
– egyhangúan – a napirendi pontokat elfogadta az alábbiak szerint:
183/2013. (XII. 9.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. december 9-i rendkívüli Képviselő-testületi
ülésének napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja.
NAPIREND
Tárgy:
1.) Döntés a STKH megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2.) Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 7/2007.
(VI. 25.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Döntés a STKH megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
A Társulási Megállapodás módosítására sort kell keríteni, mivel annak határideje 2013.
december 10. Minden település képviselő testületének jóvá kell hagynia a megállapodás
módosítását. Kérdezi, hogy a képviselő társainak van-e észrevételük a fentivel kapcsolatban.
Horváth László képviselő:
Elterjedt az a rosszindulatú hazugság, hogy a fenti ügyben döntés született városunk részéről.
Egy hete volt a Hulladékgazdálkodási Társulásnak tájékoztatója Fertődön, ahol kiderült, hogy
az ügyben még nincs döntés. A Társulási Tanács döntését elő kell terjeszteni az
önkormányzatoknak, és majd a testületeknek minősített többséggel el kell azt elfogadniuk.
Tehát nem történt döntés a 60 literes kukák ügyében. Az eredeti Megállapodásban sincs benne
a 60 literes kuka, ennek ellenére megkötötték a szerződéseket a 70 éven felüli
egyedülállókkal. A szerződések érvényben vannak, ezt egyoldalúan módosítani, megszüntetni
nem lehet. A fentieket tudomásul vette a soproni társulás jelen lévő képviselője - de, hogy mi
lesz későbbiekben a sorsa, azt nem lehet tudni. Az a javaslata, hogy a fenti formában ne
fogadják el a megállapodás módosítást.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy munkaértekezleten megtárgyalták a témát a képviselőink és
figyelembe vették azt is, hogy nagyon sok fertődi lakos kereste meg azzal, hogy ne engedjék,
hogy megszűnjön a 60 literes edény. Elmondja, hogy véleménye szerint a meglévő
szerződéseket nem lehet egyoldalúan felbontani. Jelenleg is egyedi elbírálás alapján
határozták meg a 60 literes edények használatát. A szerződésben 110 és 120 literes edény
szerepelt eddig. A 60 literes kukaedény egyedi elbírálást igényelt. A munkaértekezleten arra
az elhatározásra jutottak a képviselők, hogy most nem fogadják el az STKH megállapodás
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erre a részre vonatkozó szövegezését. Visszautalják azt a Társulási Tanácshoz, hogy
vizsgálják meg a 60 literes edények megtartásának lehetőségét. A munkaértekezleten
született megállapodás értelmében módosító határozati javaslatot terjeszt elő.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a módosító indítványt elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
– egyhangúan – elfogadta az alábbi határozatot:
184/2013. (XII.9.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés
jóváhagyását nem támogatja, azt visszautalja a Társulási
Tanácsnak, hogy a Hulladék tv-ben, valamint a 438/2012.
(XII.29.) Korm. rendelet 6. §-ban foglaltak szerint vizsgálja
felül a társulási megállapodást a gyűjtőedényzet mértékének
meghatározására vonatkozóan, majd azt ismételten terjessze az
érintett Önkormányzatok Képviselő-testületei elé jóváhagyásra.
A Képviselő-testület a társulási megállapodás módosítására tett
egyéb javaslatot elfogadhatónak tartja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület
döntéséről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
2.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 7/2007. (VI. 25.)
rendelet módosítása
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tulok Viktor aljegyző:
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összevonásával létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő
szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) átmeneti segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek
kidolgozásra.
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:
- kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező, nem várt többletkiadások– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
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elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak,
- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás
megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár
önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet alacsonyabb,
- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,
- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható,
melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy
családja létfenntartását veszélyezteti.
- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható,
- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos
ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás
helyi szabályozásáról szóló 7/2007. (VI. 25.) önkormányzati rendeletében az önkormányzati
segélybe vont valamennyi támogatási formát biztosította és a továbbiakban is biztosítani
kívánja, ezért az Szt. 140/R.§-ában megfogalmazott jogalkotási feladatkörének eleget téve a
mellékelt rendelet-tervezet szerint teszünk javaslatot az önkormányzati segély kialakítására.
A mellékelt előterjesztés tehát alapvetően a átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összevonásával, annak főbb szabályozási elemeinek
megtartásával kívánja létrehozni az új önkormányzati segélyt, csupán a fentebb említett
megemelt jövedelemhatár került átvezetésre rajta; valamint egyes, a rászorultsággal,
rendkívüli élethelyzettel kapcsolatos fogalmakat definiál.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság a napirendet tárgyalta, és azt a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlotta.
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 többség szükséges.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
– egyhangúan – elfogadta az alábbi rendeletet:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.10.) Önkormányzati
rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
7/2007.(VI.25.) rendeletének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Több hozzászólás nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a részvételt, s a Képviselő-testület
nyílt ülését 17.41 órakor berekesztette.

kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

Dr. Csoma Sándor
jegyző
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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.: 1455/2013

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. december 9-én (hétfő) 17.30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Rendkívüli testületi ülését, melyre
ezennel tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1. Döntés a STKH megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
7/2007. (VI.25.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd, 2013. december 5.

Kocsis Ferenc
polgármester
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