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Fertőd Város Képviselő-testületének 2014. december 11. napján
(csütörtök) 17.00 órai kezdettel megtartott Közmeghallgatásról.

Az ülés helye:

Fertődi Polgármesteri Hivatal
Díszterem

Jelen vannak:

Bognár Zoltán
Garab Gábor Károlyné

polgármester
alpolgármester

Fülöp Viktor Géza
Gergácz Imréné
Horváth Zoltán
Kissné Horváth-Dori Katalin
Takács György
képviselők
Tulok Viktor
aljegyző
Bangáné Bakos Erzsébet pénzügyi irodavezető
Ötvösné Varga Éva
jegyzőkönyv-vezető
Érdeklődő a lakosság részéről: 18 fő.
Bognár Zoltán polgármester:
Köszöntötte a lakosságot és a tévénézőket. 17.00 órakor megnyitotta a
közmeghallgatást. Másfél éve volt utoljára közmeghallgatás. A közmeghallgatáson a
képviselő-testület minden tagja részt vesz. A testületi tagok 2 hónapja vannak
megbízva, ezért mindenre nem tudnak válaszolni. Szóban amire nem tudnak
válaszolni, arra írásban 15 napon belül válaszolnak.
Bognár Zoltán polgármester a napirendi pontokat ismertette és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Bognár Zoltán polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7
szavazattal –egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
166/2014. (XII.11.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2014. december 11-i közmeghallgatás napirendjét
az alábbiak szerint elfogadja:
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Napirend:
1.) Helyzetértékelés
Előterjesztő: Bognár Zoltán polgármester
2.) Jövőbeli tervek, elképzelések ismertetése
Előterjesztő: Bognár Zoltán polgármester
3.) Egyéb lakosságot érdeklő témák megvitatása

1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Helyzetértékelés
Bognár Zoltán polgármester:
A legfontosabb dolog, hogy október 12-én a választás után más testület kezdett
dolgozni, aminek az összes mérföldköve, lényeges része az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítésre került, ami a későbbiekben érdekes lehet. A jegyzőkönyv
tartalmazza az összes lejárt számlát. A helyzetértékelésen belül megpróbál
tájékoztatást adni a várható kiadásokról, amik még idén terhelik a költségvetést. Rövid
tájékoztatót szeretne adni a folyamatban lévő projektről. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyv állapota szerint a lejárt számlák, tartozások összege 44 millió forintot tett
ki, ami szeptember 30-i állapot. A tartozások közt nagy számban található volt 90
napnál hosszabb lejáratú tartozás. A 25 millió forintos likvidhitelt (amit az év elején
felvett a testület) december 31-ig vissza kell fizetni. A jegyzőkönyvben elmondta és
rögzítésre is került, hogy mai napig azt látja, hogy erre nincs fedezete a városnak.
A Süttörön található valamikori Dózsa filmszínházra raktak jelzálogot, amikor
februárban felvették a kölcsönt. Kocsis úr nyilatkozata szerint az ingatlan értékesítést
terveztek, amiből vissza akarták fizetni a hitelt, ami a választás időpontjáig nem
valósult meg. Úgy hallotta, hogy a templom és a fogászat között lévő Fő u. 21. számú
ingatlant akarták értékesíteni. A Fő 21-ben laktak és azóta is laknak, amit ezáltal nem
is lehetett volna értékesíteni. A Pénzügyi iroda tegnapi napi zárással készített egy
kimutatást, ahol látható, hogy 98 %-ban teljesültek a bevételek, ezért a bevételi
oldalon már az évben nem számíthatnak plusz forrásra. Ezenkívül vannak számlák ,
amiknek lejárt a határideje. Jelen pillanatban ez valamivel több, mint 47 millió forint.
Ezentúl van 10 millió forintnyi olyan számla, ami már bent van a pénzügyön, de még
nem járt le a határideje. December 31-ig még 18 millió forint kiadás lesz bérekre,
közmű díjakra, gyermekétkeztetésre, városüzemeltetésre. A folyószámlahitel is ott
van. Összesen 100 millió forint, amit december 31-ig realizálni kell. Ez olyan magas
összeg, amit az Önkormányzat önerőből nem tud megoldani. Külső megoldást kellett
keresni. Támogatásért fordultak 2014. november 17-én a Belügyminisztériumhoz,
aminek az alapja a 7/2014. BM. rendelet. Erre hivatkozva kérték a támogatást. A
támogatást pozitívan bírálták el. December 3-án a BM internetes felületén
megnyitottak számukra egy igénylő táblázatot, amit ki kellett tölteni. A pénzügyi iroda
az igénylőlapot kitöltötte, és összesen 52 millió forintnyi jogos segélyt tudtak beadni a
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minisztérium irányába. Ebből, hogy mennyit kapnak meg, azon múlik, hogy hány
önkormányzat van hasonló cipőben, és a keret, amit segélyként szétosztanak, az
mekkora összeg. Bízik benne, hogy napokon belül konkrét választ kapnak. Ez olyan
pénzsegély, amit nem kell visszafizetni. Nem adja a kormányzat olcsón, ki kell
vetíteni, hogy az eladósodás hogyan jött létre és be kell bizonyítani, hogy ez még
egyszer nem fordulhat elő. Tegnap kapta meg az ÁSZ- jelentést, amiben bent van,
hogy 15 napon belül képviselő-testületi ülést kell összehívni.
Néhány dolgot mond belőle. Korábban az ÁSZ által megfogalmazott elvárásokat féligmeddig vagy egyáltalán nem hajtották végre. Az eladósodási mérték amiben vannak, a
be nem tartott intézkedés hozadéka is lehet. Beszámolási kötelezettsége volt a
polgármesternek a testület irányába. Fél évig ezt megtette, és amint megszületett az
állami konszolidáció, akkor a tartalékképzést abbahagyták, elfelejtették. Ha idejekorán
látják, hogy következő félévi kiadásokra nincs pénz, akkor sürgősen lépni kellett
volna. Százmillió forinttal a konszolidáció után eladósodott a város.
2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Jövőbeli tervek, elképzelések ismertetése
Bognár Zoltán polgármester:
A város működőképességének helyreállítása fontos dolog. A lejárt számlatartozások
miatt bármelyik pillanatban kikapcsolhatják a villanyt, elvihetik a lízingelt autót.
Sajnos tegnap megtörtént, hogy egy napra kikapcsolták a telefonokat, díjtartozás miatt.
Amint lesz bevételük, igyekezni kell a lejárt számlákat kifizetni. Fontos feladat a
meglévő szerződések felülvizsgálata. A második testületi ülésen felmondásra került 4
db szerződés. A Pénzügyi Bizottsággal, Pénzügyi irodával folyamatosan vizsgálják a
szerződéseket, módosítanak, felmondanak. Próbálnak valamit tenni, hogy a jövőben
ezeken keresztül is pénzt tudjanak megtakarítani. A jövő év február közepéig meg kell
tervezni a következő éiv költségvetést. A jövő év költségvetésének nagyon
takarékosnak kell lennei, ami feladatot ró a testületre,a Pénzügyi Bizottságra, a
hivatal pénzügyi szakembereire. Muszáj megtenni, hogy ez az eladósodás még egyszer
ne tudjon előfordulni. A költséghatékony városüzemeltetés, ami nagyon fontos dolog,
azt eredményezheti, hogy még egyszer ilyen eladósodásba ne tudjon belefutni az
Önkormányzat. Adót nem fognak emelni, de azokat az adókat, amik járnak, be kell
szedni.
A Tócsa dűlőn épített pihenőparkra az elnyert támogatás 20 millió forint, és a hozzátett
önerő 5.400.000,-Ft volt. A kivitelezés látszólag bejeződött, a választás tájékán
tartottak egy műszaki átadás nevű dolgot. A valós műszaki átadás még a mai napig
nem történt meg. Az E-on kb. 10 napja küldte meg a hozzájárulását, mivel október
elején tartott műszaki átadáson kifogásolták a nagyfeszültségű kábelek alá ültetett
fákat. Az E-on most megküldte a hozzájáruló nyilatkozatát, folytatódik a projekt
elszámolása. Jelenleg a kivitelező részére a projekt 50 %-a van kifizetve. A pályázatot
a 2015. március 31-ig kell elszámolni. Az átadás a közeljövőben várható.
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A másik folyamatban lévő projekt, a KSZK 25 %-os kifizetési kérelem november
végén került benyújtásra, próbálják a kivitelezőt presszionálni, hogy ebben az évben
próbáljanak meg 50%-os készültségig eljutni az épülettel. Ez nem könnyű feladat,
viszont tudni kell, hogy 72 millió forintot nyertek a pályázatra, ami csak ebben az
évben használható fel. Lehetőleg minél tovább el kell jutni az idén az épület
építésével, mert különben az önerőt újra kell pályázni.
Fontos dolog, hogy a B. épületrésznek az újjáépítése miatt decemberben elején egy
kiegészítő támogatást nyújtott be az Önkormányzat, aminek az összege 73 millió
forint. Nyilvánvaló, hogy ezt jövőre fogják elbírálni. Azt tudni kell, hogyha egy épület
a fél készültséget elhagyta, akkor könnyebben hajlanak a döntőbírók arra, hogy
megítéljék a plusz kérelmet, mint akkor, ha az épület csak negyedig van kész.
2010. előtt látta a KSZK tervét, és akkor nem így nézett ki. A választások másnapján
elkérte a terveket, és a képviselőkkel együtt ledöbbentek azon, hogy a hatalmas nagy
épületben egy 200 férőhelyes klubszoba volt tervezve. Pontosan azt a problémát nem
oldja meg, amire szánták az épületet, hogy legyen egy olyan közösségi terem, ami
nagyobb, mint a házasságkötő terem: hogyha van valami rendezvény többen be
tudjanak menni. Az épületnek az 1/6-a az, ami azt a funkciót szolgálja, amire
eredetileg szánták az épületet. Az volt a szerencse, hogy a módosított tervnek, kiviteli
tervnek az engedélyeztetési eljárása még tartott. Határozni, mérlegelni kellett az
időbeni csúszásokat, de úgy döntöttek, hogy az engedélyeztetési eljárást
felfüggeszttetik, és az épületet átterveztetik olyan módon, hogy az alapfunkciót
erősítsék benne. Egy ilyen áttervezés során nem lehet az épületet teljesen átgyúrni. Az
alapterületnek ugyanannak kell lennie, a fő befoglaló falaknak annak kell lenni, de
mindezen túl még 3 funkciót terveztek: közösségit, gazdaságit és közszférát. Az
épületen belüli termeket lehetett átalakítani, a 3 funkciónak a m2-ének meg kellett
egyeznie az eredeti tervvel. Ha ez nem így van, akkor már nem támogatható a projekt.
Fő cél volt, hogy minél nagyobb közösségi teret ki tudjanak alakítani az épületen
belül. Elkészült az engedélyeztetési terv, amibe bekerült az új terv, és most várják,
hogy valamikor december folyamán engedélyes terv legyen a kezükben, és akkor el
tudják indítani a kiegészítő közbeszerzést. A projekt befejezésének határideje 2015.
január 26-a lenne. Itt van december 11-e, és ez az időpont tarthatatlan, amit már több
fórumon is elmondott. Az új terv a 200 férőhelyes kinőtte magát, a termet meg tudták
hagyni egyben, a túloldalra kerültek át az egyéb funkciók. Az épületen belül lesz egy
galéria, karzat, amit a későbbiek során kiállításokra, stb. tudnak majd használni. A
közösségi funkciót több mint a duplájára sikerült megnövelni. 2015. január 26-ig
nyilvánvaló, hogy nem lesz kész, de úgy néz ki, hogy szeptember végéig kapnak erre
haladékot. Az már reálisabb időpont, amint meg van az engedélyes terv, megindítják a
kiegészítő közbeszerzést, ami akár 4 hónap is lehet. Azt jelenti, hogy a tél el fog
menni, valamikor április, május körül tudják aláírni a szerződést a kivitelezővel.
Szeptemberig meg kell épülni az épületnek. Bízik benne, hogy megépül, megkapják az
önerőt, és a kiegészítő támogatást is.
Örömmel tudatja, hogy a tegnapi napon szerzett róla tudomást, hogy a korábban
beadott térfigyelő kamera pályázaton nyertek 6 millió forintot. Azt jelenti, hogy 3-4
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csomópontban tudnak kihelyezni térfigyelő kamerákat. Elsősorban az utat,
autóforgalmat vagyonvédelmi szempontból védik, visszakereshetők bizonyos
járművek.
A TOP pályázatokat is kidolgozták, megújuló Fertőd címen komplex városfejlesztési
programot nyújtottak be, aminek sok eleme van, parkoló kialakítása, a fecskeházon át
a kisbusz vásárlás, stb... A jövő néhány év ebbe a pályázati körbe való beillesztést
szolgálja. Fél milliárd forint van, amit meg lehet nyerni.
A Leés-erdőben kivágott 70 m3 fát az Önkormányzat felvásárolta. Ennek az a célja,
hogy a későbbiekben a segélykérőknek nem pénzt, hanem fát tudnak adni. Néhány
utcában ahol már kritikus volt az állapot, ott megtörtént a kátyúzás.
A díszvilágításról már az előző testületi ülésen is elmondta, hogy 60.000,Ft/díszenként szabványosítják a felhelyezést. Ha helyi vállalkozó ingyen felajánlja a
munkáját, akkor is 30.000,-Ft lenne. Erre most sajnos a városnak nincs rávalója. A
meglévő díszeiket, világító elemeikkel tudták díszíteni a hivatal előtt lévő fenyőfát. A
tévé előtt is szeretné megköszöni Bajnai Lajosnak, akitől kapták a fát. Kéri a
lakosságot, hogy aki tud, és akinek fontos, hogy a település adventi hangulata
meglegyen, a saját portáját igyekezzen feldíszíteni.
A szakközépiskola ügyében járt el több alkalommal is Pesten. Az szakközépiskola az
eredeti helyen a nagy iskola mögötti területen meg fog épülni, mivel meg van a rá
pénz. Bízik benne, hogy a várossá válás 20 éves jubileumi évfordulójára az iskola
elkészül.
Átadja a lakosságnak a szót.
3.)

Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyéb lakosságot érdeklő témák megvitatása

Borza Zoltán Sarród:
Ez a negyedik alkalom, hogy a javaslatát elmondja, amit szeretne, ha Fertődön
megvalósulna. Budapesten bent van egy csere-bere rendszerben, ahol saját készítésű
élelmiszereket, tárgyakat cserélnek, úgy, hogy mindenkinek van egy füzete és
egymásnak írnak be, ez pénz nélküli csere. Szeretné, ha Fertődön is létre tudna jönni,
és működne a csere-bere rendszer.
Bognár Zoltán polgármester:
Kérdezi, hogy hogyan tud ebben az Önkormányzat segíteni?
Borza Zoltán Sarród:
Az önkormányzatnak a helyiséget kellene először adni, ahol össze jöhetne a közösség
és mindenki amit hoz, azt el lehetne cserélni.
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Bognár Zoltán polgármester:
Ha megszervezik, akkor a termet minden további nélkül megkapják. Sok program van
decemberben a hivatal házasságkötő termében. A témához hozzátartozik, hogy
valamikor működött adományraktár. Sajnos többen is voltak, akik rászorultak. Ezt a
funkciót szeretnék feléleszteni, van hely, ahova a bútorokat be tudják tenni.
Horváth Zoltán képviselő:
Az első ülőgarnitúra már megérkezett. Karácsonyra érkeznek a raktárba a különböző
felajánlásokat. Köszöni a felajánlásokat.
Németh Józsefné:
Szeretné megkérdezni, hogy mivel közel fél órán keresztül a polgármester úr sorolta a
negatív dolgokat, és ő nem hiszi el, hogy a felelősöket nem lehet előállítani. Van a
hivatalban egy sereg jogász, jegyző, pénzügyi szakember, és minden ment, úgy ahogy
ők akarták, és felelős nincs. Befizették az adókat, más meg elherdálta a pénzüket. Nem
hiszi el, hogy felelősöket nem lehet elő venni.
Bognár Zoltán polgármester:
Ő nem jogász, ezért jogi értelemben nem is tudja definiálni, hogy ki a felelős és ki
nem. Az más kérdés, hogy erkölcsileg mit érez, és mit nem. A választás arról szól,
hogy a nép a választási ciklusra oda adja, hogy az adóforintjaik fölött döntsenek a
felhatalmazást, és ezt a döntést éveken keresztül birtokolja az a néhány ember. Nem
gondolja, hogy az jogi kérdés lehet, hogy ezt a pénzt pld.: tiszteletdíjra, vagy útépítésre
fordítsák. Az elődeik úgy döntöttek, hogy tiszteletdíjra fordítják. Jogi értelemben ez
egyébként nem büntetendő. A választó nép tud számon kérni. Az ÁSZ jelentésben is
megfogalmazott aggályok és problémák miatt ennek a háttér vizsgálata zajlik. A
szakemberek jogtalanságokat fognak feltárni, ami ha beleesik ebbe a megítélésbe,
akkor a büntető eljárás lefolytatódik.
Németh Józsefné:
Nem csak az ő kívánsága, elvárása, hanem ez a többségé, akik leadták a szavazatukat
azoknak a kívánsága. Kötelessége lenne mindenkinek a tudomására hozni, hogy hová
tették a pénzt.
Bognár Zoltán polgármester:
Ezek a feltárások folyamatban vannak. Az, hogy mi lesz a vége, nem tudja megjósolni.
Czifra Attila:
Örömmel látja, hogy a hulladékudvar elkészült. Elég szomorú képet látnak, ha oda
mennek, mivel a terület víz alatt van. Nem tudja, kit lehet elő venni, hogyan lehet ezt
kiküszöbölni. A hulladékudvarhoz meg fog nőni a közlekedés. Közlekedési fronton
nem történtek lépések. Egyenrangú útként működnek az utak, ha a Mező utcából, vagy
a Feki-től jönnek be az iparterület mellé, vagy a lakóépület felől jönnek. Nem történt
baleset, de ezt felül kell vizsgálni. A hulladékudvart nem tudja, hogy ki fogja átvenni,
de gondolja, hogy Fertődről is át fogják venni, mivel három kereszteződés van, amit át
kell vizsgálni, mivel az balesetveszélyesek.
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Bognár Zoltán polgármester:
A hulladékudvart még nem vették át. A hulladékgazdálkodási konzorcium fogja
üzemeltetni a hulladékudvart. A táblák ügyében meg fogják tenni az intézkedéseket a
baleset elkerülése miatt az elsőbbségadás kötelező táblák kihelyezéséről gondoskodni
fognak.
Takács György képviselő:
A hulladékudvart szégyenfoltnak tartja. 2004-ben nyerték meg a pályázatot, és kereken
10 év alatt eljutott idáig a pályázat. Szomorú dolog 39 településnek, a kistérségnek és a
konzorciumnak az együtt beadott pályázata. Fertődön 2011-ben össze lett híva
lakossági fórum. A helycsere miatt csúsztak egy-két évet. Ausztriában minimum 5 éve
látta azt a fajta törekvést, hogy a hulladékudvarok elavultak, és a lakossági
hulladékrendszert próbálják szelektívvé alakítani. Amilyen ütemben dolgoznak a
hulladékudvar ügyben, amire elkészül, arra kimegy a divatból.
Ha visszafelé megy, ő még a Gizi néninél is jobban fel van háborodva. Az ÁSZ
jelentésben bent van, hogy a konszolidáció óta folyamatosan figyelmeztette a város
vezetését, több esetben megállapítja, hogy a város vezetője nem tájékoztatta a
képviselőket, ami nem mentesíti őket a nem tudás alól. Írásos nyom nincs arról, hogy a
képviselő-testület ezekről a dolgokról tájékoztatva lett. Az ÁSZ többször felhívta a
figyelmet, hogy amennyiben ebben az ütemben fogják a személyi kiadásokat növelni,
és elmaradnak a lakosságot érintő beruházási kiadások, akkor nagy problémák lesznek
Fertődön. Az hogy az előző vezetés nem tudta, hogy mi történik körülötte, nem igaz.
Az ÁSZ írásban folyamatosan végig figyelmeztette az önkormányzatot, mi fog
következni, ami be is következett.
A nagy projekt ügyben is vannak felelősségek. Nem ők fogják eldönteni, hogy ez
erkölcsi felelősség, vagy mulasztás csupán más. Könnyen bele lehet bújni egy testületi
döntés mögé, és a felelősséget el lehet odázni. Volt egy nagy beruházás, ami 670
millió költségvetésből 2012. február 6-án már a lakosság rendelkezésére kellett volna
állnia. Abban a pillanatban, amikor építeni kellett volna, az elődök felrúgták, és
átterveztették nagy pénzekből, és az az indok, hogy csak azért se legyen olyan, mint
amit az előzőek akartak. Az épület kisebb lett, elértéktelenedett a funkciója. A 400 fős
teremből 200 fős lett, és több kis irodát csináltak. Mind pénzbe került, és ha nekiállnak
akkor 2012. februárra befejezik, (önereje 130 millió forint), ha akkor megcsinálják és
oda teszik ahova kell, akkor régen áll már az épület. Egyszer, ha jól emlékszik, 10
millió forint segélyt, 73 millió forintot, majd 72 millió forint körüli összeget is
ráköltöttek. Az alap bekerülési költségnek már egyharmadával többe kerül az, ami
még el sem kezdődött. Ki milyen felelősséget tud megállapítani - ő nem jogász -. Őrült
mennyiségű pénzeket felemésztett a beruházás, ha az akkor megtörténik minimum
150-160 millióval olcsóbb, és már régen készen van. Az idő pénz. Nemcsak, hogy
pénz az idő, de ennyi pénz az idő. Két évig rosszindulatból eljátszadoznak, és örült
nagy hibákat elkövetnek.
Volt egy olyan elképzelés is, hogy ahova szakközépiskolát tervezték, oda új
polgármesteri hivatalt és mellé kultúrházat építenek, és akkor megoldódik minden
ügyük. Volt egy személy, aki megígérte, hogy elintézi nekik és ennek fejében
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megígérték, hogy ingyen átadják a Muzsikaházat. Azt a házat, amire a kormánynak
pótlási kötelezettsége van. Azt jelenti, hogyha a kormánynak erre az épületre szüksége
lesz, ami funkciók ott bent vannak, akkor kivétel nélkül meg kell építeni nekik, vagy el
kell helyezni. Kétmilliárdos nagyságrendű beruházás volt. Ezt a forgalmi rend
lehetőség sem engedte meg, mivel nem lehet a Vasút soron megfordulni. Ez nagy
átgondolatlanság volt. Odáig nem jutottak el, hogy ennek alaposan utána járjanak,
mivel törvény írta elő, hogy polgármesteri hivatalokat uniós pénzekből nem lehet
finanszírozni. Azt mondta az NFÜ, mikor a 18 millió forintos terv elkészült: rendben
van, a kultúrház megépítéséhez hozzájárulnak, az önerőt adják, de a polgármesteri
hivatal a város feladata, ami 250-300 millió forint lett. Megbukott a projekt, a terv
maga 18 millió forint volt. Újabb tervek készültek arra, hogy mind a három
településrésznek csinálnak kultúrházat. Süttörön a volt Dózsa mozinál, Tőzeggyárban,
és Eszterházán a Czillinger házat. Ennek az előkészületei, tervei elkészültek, és szintén
húzták az időt ezzel, mivel a tervezéstől elkezdve a statikai véleményekig mind időt
vettek igénybe. A Dózsa kultúrházról, és az orvosi rendelőről is készült statikai
jelentés.
A hármas tervtől is elálltak, az Orvosi rendelő és a Dózsa Kultúrház statikai terve is
eltűnt. Az épület a régi kocsma fél tégláiból épült ezért, arra vigyázni kell, hogy össze
ne dőljön. Valószínű, hogy a statikai jelentésnek olyan tartalma volt, amivel nem
lehetett mit kezdeni. A cél az volt, hogy ahova az előző testület tervezte, oda ne
épüljön meg az épület. A végén a mostani testületnek, és a civileknek lépésére sikerült
abba az irányba kényszeríteni, amit NFÜ mondott ki, hogy vagy megépítik az eredeti
helyen, vagy vége a projektnek.
Szeretné, ha a Kultúrháznak örülhetnének, de lehet, hogy az ország Luca széke típusú
építkezése lesz. A polgármester úrnak folyamatosan szakemberekkel,
projektmenedzserekkel kell harcolni, vitázni, az ő elképzelésüket összefogni. Az egész
megrendelője, és kifizetője Fertőd város lakossága, Fertőd Önkormányzata.
A pénzügyi dolgokra visszatérve a Tócsa-dűlő pénztemető, mivel az év egyik felében
ki fog sülni, másik felében a vadkacsa úszik a vízen, használhatatlan. Nem érti, hogy
lehet úgy kültéri lámpákat beépíteni, hogy fél milliméteres csavarokkal lettek oda
nittelve (olyan vékony, mint a papír). A lámpákat a Tócsa dűlői szél ki is döntheti, és
azok alatt még 220-as vezetékékek vannak. Fölötte magas feszültség, alatta kis
feszültség, értelmetlen beruházás volt. Annak a beruházással kapcsolatban az akkori
polgármester úr megkapta tőlük azt a levelet, amiben rámutattak arra, hogy ez a pénz a
régi két játszótér felújítására lenne célszerű fordítani. Gyönyörűen rendbe lehetett
volna hozni 20 millió forintból. Létrehoztak egy olyan helyet, amivel csak a munka, és
a pénzük fog menni. Az előző testület, a polgármester úr, és a pénzügyi bizottság egy
lakóparkot tervezett oda. Erről még nem mondtak le, aminek a kert lesz a park része. A
városnak van egy érvényes rendezési terve, aminél a hivatalt, a sportcentrumot és sok
mindent, a régi volt Tüzép telephelyére tervezték és fogadták el. Nem történik afelé
lépés, hogy a rendezési terv szerint próbáljon kialakulni a városközpont.
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Fertődinek vallja magát, de nem tudnak Eszterházán városközpontot kialakítani, mivel
a meglévő épületeket kellene lebontani. Ez a két városrész (Eszterháza, Süttör),
amelyiket próbálták szétszakítani, pont ezzel a városközponttal lett tervezve.
Németh Józsefné:
Ne csodálkozzon senki, hogy nem tudják elfogadni ezt a helyzetet. Nem igaz, hogy
egy STOP-táblát ne tehetett volna eléjük, hogy elég. Követelik, hogy kik, hová
suvasztották el az emberek pénzét. Jogosan várja a nép, hogy kiderüljön, hová rakták a
pénzt. Senkinek semmi nincs ingyen.
Bognár Zoltán polgármester:
Takács úr említette a 18 millió forintot, hogy az elődeik mennyi pénzt költöttek el.
Jogilag nem egy büntetendő cselekmény. Más kérdés, hogy oda nem szabadott volna
fordítani, de ez nem büntetendő cselekmény. Sajnos több ilyen is van. Lehet, hogy
amikor az átvilágítás megtörténik, és kiderült olyan, ami már büntetendő. Nem tudják
elfelejteni, mivel hónapok óta az anyagi gondokat próbálják orvosolni. Jó pár hónapig,
akár egy évig is elkíséri őket.
Takács György képviselő:
Decemberben a legnehezebb a helyzete a Képviselő-testületnek, és egyben a
legreményteljesebb is, mivel a segélykérelmüket befogadta a kormányzat. Kiemeli,
hogy bár eddig nem ismerte a pénzügyi iroda vezetőjét, de úgy érzi, hogy nagyon jó
kezekben vannak a pénzügyek. Nem tudná a pénzügyet felelőssé tenni, mivel nehéz
volt ebben a légkörben nemet mondani. Ennek ellenére itt a remény, a kormány a kezét
nyújtja. A Belügyminisztérium ki fogja húzni őket a bajból, de biztos, hogy utána néz,
hogy ez hogyan történhetett meg. Itt a remény arra, hogy segít a kormány. A
polgármester úr a hét felét Pesten tölti, és nem a vidámparkba jár. Jelzésként
kikapcsolták már a telefont, és itt vannak már azok is, akiknek tartoznak. Nem tudja,
hogy lesz-e mindenkinek ideje, türelme, hogy a sok hónapos várakozást ki tudják
várni. Bízik abban, hogy akiknek tartoznak, karácsonykor meglágyul a szívük,
megértik őket, és valamilyen szinten őket fogják segíteni. Reméli, hogy olyan
karácsony nem lesz, mint ami tavaly volt, hogy a Kft. fizikai dolgozóinak úgy kellett
kiharcolni, hogy valamit adjanak nekik. Amióta átvette a testület a városvezetést, az
azóta elvégzett munkákat a Kft.-nek folyamatosan kifizették. Az a fajta hivatkozás,
amit többször hallott, hogy azért nem lettek kifizetve a beadott számlák, mert nem
lettek befogadva, nem állja meg a helyét. Úgy fizetik a dolgozókat, hogy olyan
elfogadott számlákat vesznek elő tavalyról, amik le vannak igazolva. Reméli többször
nem lesz olyan, hogy visszatartják a bért. A hét fő bűn egyike a dolgozók jogos
bérének a visszatartásra, ami rabszolgatartással egyenlő. 5-6 hónapig családapáknak
nem fizetnek bért, ez fölháborító. A felelős vezető addig nem veszi fel a bérét, amíg a
dolgozó nem kapja meg.
Horváth Zoltán képviselő:
Az ÁSZ-jelentést elolvasta, kemény dolog, nem nekik, hanem az előző
polgármesternek. Nemcsak azt írta, hogy mit kéne csinálni, de feladatokat is adott, és
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ezért ő a felelős. Erről szól a jelentés, hogy ezeket nem csinálta meg. Elő fogják venni
más helyről a történetet, az időt ők sem ezzel szeretnék tölteni.
Bognár Zoltán polgármester:
Az ÁSZ-jelentést a tegnapi nap folyamán kapták meg. Egyszer elolvasták, mélyebben
nem tudtak belefolyni. Neki írta elő az ÁSZ, hogy 15 napon belül össze kell hívni a
testületet. A lakosságot is tájékoztatni fogja, valószínűleg december 22-e körül lesz
képviselő-testületi ülés, aminek a témája lesz ez. Sokszor járt a közművekkel
egyeztetni, amikor bajban van a város, nem várhatják el, hogy hitelezzenek. A fertődi
vállalkozók segítőként álltak hozzá. Vészhelyzet összefogja az embereket. A győri
árvíznél is példátlan módon álltak hozzá, és úszták meg a katasztrófát. A fertődieknél
is ezt látja, hogy mindenki segített, akit megszólítottak.
Németh Szabolcs:
A kastély megépítette a Szent András templomnál a közvilágítását, mely rosszul
működik.
Bognár Zoltán polgármester:
A fenti ügy már intézés alatt van, megtették a megfelelő lépéseket.
Németh Szabolcs:
Kéri Bella Aladár urat, hogy a buszparkolóban a szegélyt tisztítsák ki, és akkor le
tudna folyni a víz.
Bella Aladár:
A buszparkolónál a buszokról lefolyó egyéb hozadék is ott van, de még nem volt
konkretizálva az eltávolítása. Valószínűleg egy óra alatt ki tudják tisztítani.
Németh Szabolcs:
Az autók miatt kéri, hogy fűnyírás előtt egy-két nappal tegyék ki a táblát, hogy milyen
időpontban lesz.
Bognár Zoltán polgármester:
Nehéz ezt kivitelezni, hogy egész napra kitiltják az autókat. Paravánnal védik őket,
amíg nyírják a füvet. Aláírták a szerződést, ha télen olyan körülmények lesznek, akkor
nagy géppel elindulnak vállalkozók és megpróbálják tisztán tartani az utakat.
Németh Józsefné:
A süttöri Mária-szobor díszkövén rendszeresen parkoló tartálykocsi engedéllyel van-e
ott?
Bognár Zoltán polgármester:
Nincs ilyen engedély. Van egy rendelete az Önkormányzatnak arról, hogy a
kamionokkal nem lehet térkövön, és a ház előtt sem parkolni. Megkér mindenkit, hogy
akik nagyobb gépekkel járnak, azok igyekezzenek olyan helyen parkolni, ami
közterületen nem okoz problémát.
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Németh Józsefné:
A süttöri tornateremnél olyan a bejárat, mint ahova az akna becsapott, majdnem térdig
áll a víz. Kérdezi, hogy valamilyen töltést lehet-e oda szállítatni, hogy ezt az állapotot
megoldják.
Bognár Zoltán polgármester:
Megnézik, de amíg az építkezés tart, addig azt el kell viselni. Nyilvánvaló, hogy annak
a területnek is az építkezés után rendezni kell a sorsát.
A tornaterem nagy feszültséget okoz, a kiadását szabályozni kell. Nem látott még
szerződést arról, hogy hogyan van a használata. Nem lehet, hogy valaki ingyen
használja, valaki meg fizet érte. Megkéri a pénzügyi bizottságot, és a szociális
bizottságot, hogy dolgozzák ki a megoldást. Differenciálni kell, hogy mindenkinek
jusson hely, de az iskolának a tornatermi funkciója, és a Zeneiskola táncoktatása
prioritást élvez.
Németh Józsefné:
Olyan csoportok járnak, akiknek fizetnek a részt vevők.
Takács György képviselő:
Nem az a acél, hogy a tornatermet ne használják, hanem az, hogy aki vállalkozási célra
használja, az fizessen. A Zeneiskola táncra használja, ami természetes dolog, hogy
nem fizetnek, mivel az Önkormányzat intézménye. Az eszterházi tornateremnél 3000,forintért fizetnek, a másik tornaterem pedig vállalkozás szinten működik, és ingyen. A
vállalkozó, aki bérbe veszi a tornatermet, ő fizesse meg legalább a rezsiköltséget.
Garab Gábor Károlyné alpolgármester:
Jelen esetben nincs szerződés, ennek a felderítése most zajlik.
Takács György képviselő:
A közvilágítás ügyében elmondja, hogy egyes szakaszainak az előforduló működési
hibái kezelése nem polgármesteri és képviselői feladat. Van az E-on-nak egy ingyenes
száma, ami a fertődi honlapon is a fent van. A hivatalon belül a portás veszi fel és
továbbítja a hibabejelentését. Ha észreveszik a hibát, akkor jelezzék.
Szántó Zoltán:
Kis településeknél olvassa, hogy véradás van. Nem tudja, hogy Fertődön mikor volt
véradás és ki szervezi? A vöröskereszt vagy a testület szervezi? Van 3 unokája, akik
biztos, hogy elmennének vért adni.
Kissné Horváth-Dori Katalin:
Pár hete ki volt véradás. Minden évben 3-szor van és minden középületnél ki van
plakátolva, az iskolás gyerekek is ki szokták hordani a szórólapokat. A templomban is
kihirdeti az atya. Egy évben háromszor van Fertődön véradás.
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Bognár Zoltán polgármester:
A múlt héten volt a jubileumi véradó kitüntetések átadása ebben a teremben. Jól
működik Fertődön a véradási lehetőség.
Horváth Zoltán képviselő:
A város történetében először a turisztikai bizottság részéről a kastéllyal közösen jövőre
ott lesznek az utazás kiállításon. Ez óriási lehetőség a városnak, hiszen a kiállításon
megjelenni nem kis feladat. Meg tudják tenni, mivel ez a város költségvetését nem
terheli.
A testülettel nyitottak egy jótékonysági akciót, több élelmiszer bolt (Lima, Manna és
az Ábrahám Zöldségboltban) is bent van. A Családsegítő Szolgálat kiviszi az
élelmiszereket. Úgy látja, hogy szépen gyűlnek a kosarak. A képújságban is
megjelenik. Holnap lesz egy vállalkozói fórum, akinek van kedve, vegyen részt. Adó
ügyben, fogyasztóvédelmi ügyben lesz tájékoztatás, valamint a tűzoltóság és
katasztrófavédelem részéről is jönnek előadók.
Világjáró klub előadássorozatot terveznek a könyvtárba. Fertődön rengeteg ember van,
aki járja a világot és beszámolót tud tartani. Akarnak tartani egy informatikai előadást
is. Nem kerül pénzbe, mivel két számítástechnikai vállalkozás szakembereit
megkérték, hogy segítsenek.
Bognár Zoltán polgármester:
Két hónapja van a polgármesteri székben, de bátran mondhatja, hogy az Esterházy kastéllyal jó a kapcsolat. Bízik benne, hogy hosszú, és középtávon is eredményes lesz.
Köszöni nekik az együttműködő hozzáállásukat.
Takács György képviselő:
Testületi ülés előtt a volt polgármesterrel (Fülöp Géza) a kórházban meglátogatták
Szabó atyát, aki sajnos nagyon rossz állapotban van. Elmondta, hogy nincsenek
fájdalmai, nem kér más segítséget, mint azt, hogy imádkozzanak érte. Kér mindenkit,
hogy emlékezzenek meg róla, mivel oly tüneményes, csodálatos emberként élt itt
köztük 23 évig. Jó lenne, ha visszajönne közéjük. Nagyon nehezen viseli az életet, de
él még és kéri, amiben tudnak, abban segítsenek neki.
Bognár Zoltán polgármester:
Szeretne néhány embernek név szerint is köszönetet mondani. Bajnai Lajos úrnak
ismételten köszönetet szeretne mondani a városi karácsonyfáért. Pejker Bélának
szeretné megköszöni, hogy telephelyére odaszállíthatták a Leés erdőből a már említett
tűzifát. Az adventi koszorúnál szeretné megköszöni a részvevők segítségét az
egyházközség tagjainak, a Porpáczy Aladár Szakközépiskola tanulóinak, a
szakoktatónak, Hadarits Istvánnak, Szabó Győzőnek, az Önkormányzati Kft.
dolgozóinak, és minden támogatónak aki részt vett. Név nélkül is szeretne köszönetet
mondani. Az advent derekán tartanak, személyesen is a kamerán keresztül is Fertőd,
nevében mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kíván. A következő évet úgy
kezdi, hogy egészségben a célkitűzés sikerében teljen el.
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Több hozzászólás nem volt, Bognár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a közmeghallgatást 18.33 órakor berekesztette.
kmf.
Bognár Zoltán
polgármester

Tulok Viktor
aljegyző
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MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. december 11. napján (csütörtök) 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
közmeghallgatást tart,
melyre ezennel tisztelettel meghívjuk a lakosságot.

NAPIREND
1. Helyzetértékelés
Előterjesztő: Bognár Zoltán polgármester
2. Jövőbeli tervek, elképzelések ismertetése
Előterjesztő: Bognár Zoltán polgármester
3. Egyéb lakosságot érdeklő témák megvitatása

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Fertőd, 2014. december 1.

BOGNÁR ZOLTÁN
POLGÁRMESTER
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