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Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem.
Jelen vannak: Fülöp Géza polgármester
Takács György alpolgármester
Bertha János
Bognár Zoltán
Garab Gáborné
Dr. Horváth Beatrix
Kissné Horváth Dori Katalin
Köő Tibor
Varga Jenő

képviselők.

Dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző
Kovacsics Jenőné mb. pü. osztályvezető
Kocsis Ferenc pénzügyi munkatárs

A lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.
Távolmaradását bejelentette:
Fülöp Géza polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 11
képviselő közül 8 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendeket, majd megkérdezte, hogy a
képviselőknek van-e más napirendre javaslata.
A képviselők részéről napirendi javaslat nem hangzott el.
A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )

Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND:
Tárgy:

Előadó:

1.) A.) J. Haydn Zeneiskola térítési és tandíj rendeletének
elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

B.) J. Haydn Zeneiskola esélyegyenlőségi tervének
elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

2.) Intézményi Alapító Okiratok módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

3.) Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása

Fülöp Géza
polgármester

4.) Városfejlesztési Társaság megalakításának
kezdeményezése

Fülöp Géza
polgármester

5.) Oktatási, kulturális és sportrendezvények pályázatainak dr. Füzi Norbert
elbírálása
jegyző
6.) 2007. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
1.) OLLÉ program keretében igényelt futsal méretű műfüves labdarúgópálya
kialakításának helyzete.
Előadó: Fülöp Géza
polgármester
2.) Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. kérelme.
Előadó: Fülöp Géza
polgármester
8.) Egyebek: Kérdések, bejelentések, tájékoztatók

A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.)A) Napirendi pont.
A napirend tárgya: J. Haydn Zeneiskola térítési és tandíj rendeletének elfogadása

A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Tulok Viktor aljegyző: Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a
Zeneiskolához tartozó két témát, azért kellett ketté választani, mivel a térítési díj
szabályzatának elfogadása rendelettel az esélyegyenlőségi terv ügyének elfogadása
pedig határozattal történik. Önkormányzatunk a korábbi években ugyan határozati
úton hagyta jóvá a J. Haydn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési és tandíj
szabályzatát, ám a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételében foglaltak
alapján ezt a 2008/2009-es tanévtől már rendeleti formában kell megtennünk. Az
önkormányzati rendelet kidolgozása az intézményvezető szakmai útmutatása alapján
történt, ezért javasolja annak elfogadását.

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Bognár Zoltán képviselő:
Afelől érdeklődik, hogy igazak-e egy napilapban megjelent cikk állításai, miszerint a
zeneiskolák normatív finanszírozását időközben csökkentették.
Bertha János képviselő egyben a J. Haydn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója:
Közli, hogy tévesek az újság információi, semmiféle normatíva csökkentés nem
történt. Intézményünk esetében még további normatíva többlet is várható, mivel
beadtuk a kiváló minősített iskolák többlettámogatására vonatkozó 560 milliós
keretösszegben kiírt pályázatot, melyből végeredményben újabb néhány millió forint
támogatás várható.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta. Tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendeletalkotásról lévén szó - az Ötv.
10. § a.) pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz
szükség.
( szavazás )

Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - megalkotta Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008. (V.23.) Ör. rendeletét az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók
térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségéről.

1. B.) Napirendi pont
Napirend tárgya: J. Haydn Zeneiskola esélyegyenlőségi tervének elfogadása

A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy bár önkormányzatunknak az oktatási intézményeket érintő
esélyegyenlőségi terv elfogadási kötelezettsége nincsen, számtalan pályázat
elbírálásánál viszont többlet pontokat eredményez az ilyen dokumentum megléte.
Elsősorban ezen oknál fogva készítettük el a J. Haydn Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Esélyegyenlőségi Tervét, melynek elfogadása a Pedagógiai Program
módosítását eredményezi. Tájékoztatásul közli, hogy időközben elkészült a
táncművészeti ágak beindításához szükséges szakértői vélemény, mely támogatja
önkormányzatunk ezen irányú elképzelését. Mindezek figyelembevételével a
táncművészeti ágak szeptember 1-étől történő beindításának már semmilyen akadálya
nincsen.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )

Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
16/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete a fertődi J. Haydn Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény mellékelt Esélyegyenlőségi tervét
elfogadja, egyben az intézmény Pedagógiai Programjának e
dokumentummal történő kiegészítését – módosítását – jóváhagyja
tekintettel arra, hogy azok a hatályos központi és helyi
jogszabályokban foglaltaknak megfelelnek, s a fenntartó és az
intézmény egyéb belső dokumentumaival nem ellentétesek
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal.
2.) Napirendi pont.
A napirend tárgya: Intézményi Alapító Okiratok módosítása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző

( Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
17/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
TEÁOR változással összefüggésben új törzsszámmal és új
szakágazati kóddal ellátva a Fertőd Város Polgármesteri
Hivatalának Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat új törzsszámmal
és új szakágazati kóddal történő módosításáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület egyúttal kéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jóváhagyott Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának
küldje meg 15 napon belül a törzskönyvi módosítás nyilvántartása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.
18/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
TEÁOR változással összefüggésben új törzsszámmal és új
szakágazati kóddal ellátva a Fertőd Városi Könyvtárának Alapító
Okirat módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat új törzsszámmal
és új szakágazati kóddal történő módosításáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület egyúttal kéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jóváhagyott Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának

küldje meg 15 napon belül a törzskönyvi módosítás nyilvántartása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.
19/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
TEÁOR változással összefüggésben új törzsszámmal és új
szakágazati kóddal ellátva a Fertődi Általános Iskolának Alapító
Okirat módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat új törzsszámmal
és új szakágazati kóddal történő módosításáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület egyúttal kéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jóváhagyott Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának
küldje meg 15 napon belül a törzskönyvi módosítás nyilvántartása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.
20/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
TEÁOR változással összefüggésben új törzsszámmal és új
szakágazati kóddal ellátva a Joseph Haydn Alapfokú Művészeti
Intézményének Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat új törzsszámmal
és új szakágazati kóddal történő módosításáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület egyúttal kéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jóváhagyott Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának
küldje meg 15 napon belül a törzskönyvi módosítás nyilvántartása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.

21/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
TEÁOR változással összefüggésben új törzsszámmal és új
szakágazati kóddal ellátva a Fertődi Napköziotthonos Óvodának
Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat új törzsszámmal
és új szakágazati kóddal történő módosításáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület egyúttal kéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jóváhagyott Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának
küldje meg 15 napon belül a törzskönyvi módosítás nyilvántartása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.
22/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi
TEÁOR változással összefüggésben új törzsszámmal és új
szakágazati kóddal ellátva a Fertőd Város Szociális Gondozási
Központjának Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat új törzsszámmal
és új szakágazati kóddal történő módosításáról gondoskodjon.
A Képviselő-testület egyúttal kéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a jóváhagyott Alapító Okirat módosítását a Magyar
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóságának
küldje meg 15 napon belül a törzskönyvi módosítás nyilvántartása
céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.

3. Napirendi pont.
A napirend tárgya: Sopron-Fertőd
megállapodásának módosítása

Kistérség

A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester

Többcélú

Társulása

társulási

( Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Fülöp Géza polgármester:
Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, melyekkel kapcsolatban a
leglényegesebb változásnak azt tartja, hogy módosultak a szavazati jogok mértékére, a
szavazás rendjére vonatkozó szabályok. Sopron monopol helyzete megszűnt az „egy
település-egy szavazat” elvének elfogadásával, de ezen eljárásnak is van egy
szépséghibája, mely szerint, ha valamely település sérelmesnek tart egy döntést
kezdeményezheti, hogy a társulási tanács a javaslatot újra tűzze napirendre, amikor is
már a települések lakosságszámához igazodó rendszerben születik döntés. Jelzi, hogy a
többi technikai jellegű módosítást az előterjesztés részletesen tartalmazza, így
mindezek fényében elfogadásra terjeszti elő a határozati javaslatot.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester előadó:
megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - meghozta
az alábbi határozatot.
23/2008. (V.22.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
Önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. Törvény I. §. (9) bek. b. pontjában foglaltak alapján
jóváhagyja Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának módosítását, illetve a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt megszövegezését.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Füzi Norbert jegyzőt, hogy e határozatot küldje meg a Kistérségi Irodának.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.
4. Napirendi pont.
A napirend tárgya: Városfejlesztési Társaság megalakításának kezdeményezése
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester

( Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy egy városfejlesztési társaság megalakításáról már a korábbi
egyeztetések során is beszélt a képviselő-testület. A városfejlesztési pályázatunk
benyújtásánál – mint arról már korábban is szó volt – többletpontok járnak egy ilyen
társaság megalakítása esetén. A pályázat első fordulójára csak a társaság
megalakításáról kell egy formális döntést hozni a képviselő-testületnek, míg a második
fordulóra már tartalommal is meg kell tölteni e leendő szervezetet, valamint annak
bejegyzéséről is intézkednie kell az önkormányzatnak.
A megalakítás technikai költségei megközelítőleg 150.000 forintba kerülnek, míg a
konkrét Kft. alapításhoz minimum 500.000 forint induló vagyont jelentő törzstőke
szükségeltetik. A jelenlegi szabályozások alapján ezen törzstőkét kizárólag apport
formájában is lehet biztosítani. A társaság megalapításáról azért elég most döntenie a
képviselő-testületnek, mivel időközben a pályázat beadási határidejét többszöri
módosítást követően június 16-ára tolták ki. Tájékoztatásul elmondja még, hogy a
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok teljesen elkészültek, így már csak az
úgynevezett kitöltő program megjelenését várjuk a projekt végleges formába
öntéséhez. A pályázat benyújtása, tehát határidőben megtörténik, így ennek erősítése
érdekében is kéri a városfejlesztési társaság megalakítására vonatkozó határozati
javaslat elfogadását.

KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
24/2008. (V. 22.) fertődi Öh.:
A.) Fertőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
dönt, hogy egy egyszemélyes Kft. formájában működő
Városfejlesztési Társaságot alapít.
B.) A Képviselő-testület a Kft. működésének költségét a
NYDOP keretében kiírásra került 3.3.1/A Városközpontok
funkcióbővítő megújulása a nem megyei jogú városokban C.
programra benyújtott „Fertőd Fertő-táj főváros” – Fertőd
város komplex rehabilitációs programja című pályázatába
beépítette.
C.) A Képviselő-testület az önrészt a 2008-2009-2010. évi
költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén

rendelkezésre fog állni.
D.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a társaság megalításával kapcsolatos teendők
megszervezéséről gondoskodjon.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos.
5. Napirendi pont.
A napirend tárgya: Oktatási, kulturális és sportrendezvények pályázatainak elfogadása
A napirend előadója: dr.Füzi Norbert jegyző
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Dr. Füzi Norbert jegyző előadja, hogy az előző ülésen már döntött a képviselő-testület
az „Oktatási, kulturális és sport tevékenység támogatása a 2008. évre.” című
pályázatra beérkezett néhány olyan rendezvényről, melyeknek korai megvalósítási
időpontja miatt ez szükségesnek bizonyult. A többi, beérkezett pályázat szakmai
bírálatát elvégezte az erre kijelölt bizottság, melynek elnöke Bognár Zoltán képviselő,
hét rendezvény támogatására tett javaslatot.
A bizottság a következő rendezvények támogatását javasolja az alábbi összegekkel:
- VIII. Bulfest Balkán Fesztivál
100.000,- Ft
- II. Ribizli Fesztivál
100.000,- Ft
- II. Családi Lovasnap
100.000,- Ft
- Mariházi Benno emlékkötet
bencés szerzetes, fertődi lelkipásztor
100.000,- Ft
- Zene Világnapja – X. 01.
100.000,- Ft
- Szilveszter Kupa 2008. június 10.
50.000,- Ft
- Határtalan Fiatalság – játszótéri fesztivál
180.000,- Ft
Elmondja, hogy a támogatásra javasolt pályázatokon kívül még három pályázat került
határidőig benyújtásra, melyeket utólag viszont visszavonták a pályázók. A javasolt
összegek megállapításánál egyik fő szempont továbbra is az volt, hogy mennyire
szolgálja az adott rendezvény a helyi közösség érdekeit és mekkora tömeget mozdít
meg.
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Fülöp Géza polgármester:
Egyetértve a szakmai bíráló bizottság javaslatával, támogatja a megjelölt
rendezvényekre tervezett önkormányzati hozzájárulást.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Oktatási, kulturális és sport
tevékenység támogatása a 2008. évre” című pályázatra benyújtott rendezvények közül
második körben az alábbiakat támogatja:
- VIII. Bulfest Balkán Fesztivál
- II. Ribizli Fesztivál
- II. Családi Lovasnap
- Mariházi Benno emlékkötet
bencés szerzetes, fertődi lelkipásztor
- Zene Világnapja – X. 01.
- Szilveszter Kupa 2008. június 10.
- Határtalan Fiatalság – játszótéri fesztivál

100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
50.000,- Ft
180.000,- Ft

( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
25/2008. (V.22.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Oktatási, kulturális és
sport tevékenység támogatása a 2008. évre” című pályázatra benyújtott
rendezvények közül második körben az alábbiakat támogatja:
- VIII. Bulfest Balkán Fesztivál
- II. Ribizli Fesztivál
- II. Családi Lovasnap
- Mariházi Benno emlékkötet
bencés szerzetes, fertődi lelkipásztor
- Zene Világnapja – X. 01.
- Szilveszter Kupa 2008. június 10.
- Határtalan Fiatalság – játszótéri fesztivál

100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
50.000,- Ft
180.000,- Ft

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázók kiértesítéséről és a megítélt
támogatási összegek kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
6. Napirendi pont.
A napirend tárgya: 2007. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Tulok Viktor aljegyző:
Röviden összefoglalja az írásos előterjesztésben foglaltakat, melyben elemzi Fertőd
Város Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2007. évi ellátását. Ismerteti a
gyermekjóléti alapellátás helyzetét - ezen belül részletezve a különböző ellátási
formákat –, a gyermekvédelmi szakellátást, valamint a gyermekvédelmi
gondoskodással együtt járó hatósági intézkedéseket. Rövid összegzést követően kéri az
éves átfogó értékelés elfogadását.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester egyetértve az elhangzottakkal megállapította, hogy a
képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:

26/2008. (V.22.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megvitatta és ezt követően változatlan formában elfogadta
a Fertőd Város 2007. gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatellátásáról szóló átfogó értékelést.
Felkéri Fertőd Város jegyzőjét, hogy az elfogadott
értékelést a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére egy példányban
haladéktalanul küldje meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont.
Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek.
1.) OLLÉ program keretében igényelt futsal méretű műfüves labdarúgópálya
kialakításának helyzete.
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester

(Írásos elterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
Fülöp Géza polgármester:
Tájékoztatja a testületet, hogy az OLLÉ Program keretében igényelt futsal méretű
műfüves labdarúgópálya kialakítása tárgyába jelentős változások történtek, melyről
Varga Jenő képviselő, mint a korábban benyújtott pályázat felelőse ad rövid
tájékoztatást.

Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy megkapta az OLLÉ Programiroda levelét fenti tárggyal kapcsolatos
jelenlegi állásról, mely kéri a testületet a megfelelő döntés meghozatalára. Elmondja,
hogy sajnálatos módon az eredeti pályázati feltételek oly mértékben változtak meg
időközben, mely bizonytalanná teszi e tervezett fejlesztés megvalósítását. A korábbi
pályázati kiírás alapján a megtervezett futsal mérető műfüves labdarúgó pálya
kialakítására 40 %-os önrész mellett 60 %-os vissza nem térítendő támogatást igényelt
önkormányzatunk. Ez azt jelentette, hogy a 6 millió forint körüli összköltségvetésből
3,5 millió forint támogatást kaptunk volna a projekt megvalósításához. A fennmaradó
összegből félmillió forint társadalmi munka mellett 2 millió forint saját erőt biztosított
az önkormányzat, melyet az idei költségvetésébe is betervezett.
Meglepődve értesültünk arról, hogy a márciusban lefolytatott nyílt közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséről készült jegyzőkönyvek már teljesen megváltozott
feltételeket tartalmaztak.
Ezek tanúsága szerint az egyes projekt elemekre, így a műfüves pálya alapépítményi,
világítási, műfűtelepítési és kerítés-palánképítési munkálatai elvégzésére közel 26
millió forint összköltségben kellene megvalósítani a fejlesztést. A pályázat jelenlegi
formájában már egyáltalán nem tartalmaz vissza nem térítendő támogatást, hanem e
fent említett összeget teljes mértékben az önkormányzatnak kellene állni, amihez az
OLLÉ Programiroda mindössze kedvezményes hitelkonstrukciót tud biztosítani.
Sajnálatos módon időközben a pályázat ezen irányú teljes átalakításáról nem kaptunk
semmilyen tájékoztatást. A projekt megvalósítása ilyen feltételek mellett
önkormányzatunk számára lehetetlen.
Az OLLÉ Programiroda időközben tájékoztatást adott arról, hogy az egyes projekt
elemeket külön-külön is lehet igényelni, anélkül, hogy mind a négy elemet rajtuk
keresztül valósítanánk meg. Ezen feltételek mellett talán érdemesebb lenne teljesen
elállni a programtól és privát
módon megoldani az erre tervezet jelenlegi
kézilabdapálya műfüvesítését. A rendkívül rossz állapotú kézilabdapályát
mindenképpen fel kell újítani akár műfűvel, akár bitumenezéssel, mivel az rendkívül
balesetveszélyes. A műfüvezés azért lenne előnyösebb, mert azt egész éven át bérbe
lehetne adni, melyből számításaink szerint akár milliós nagyságrendű bevételt is
eredményezhetne. Értesülése szerint a korábban e programra jelentkező
önkormányzatok jelentős többsége is visszalépett időközben ezen beruházástól.
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Köő Tibor képviselő:

Felveti, hogy a jelenlegi futballpálya – a tervezet kastélyfelújítási program
megvalósítása esetén - megszűnése bekövetkeztekor érdemes lenne azon
elgondolkodni, hogy az iskola környékén lehetne egy sportcentrumot kialakítani. Itt
kaphatna helyet a felújítandó kézilabdapálya mellett a leendő futballpálya is.
Varga Jenő képviselő:
A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a sportcentrum ötlete nem rossz, de azt az
oktatási épület mellé nem lenne szerencsés kialakítani.
Fülöp Géza polgármester:
Az elmondottakkal kapcsolatban ugyancsak azt javasolja, hogy a körülmények – így
leginkább a pályázati feltételek – lényege megváltozása miatt önkormányzatunk is
álljon el az OLLÉ Program keretében történő futsal méretű műfüves labdarugó pálya
megvalósításától.
Véleménye szerint is a privát módon történő műfüves pálya kialakítás lenne a
legcélszerűbb, melyet az eredetileg betervezett költségekből ezzel foglalkozó megyei
cégeken keresztül biztosan meg lehet valósítani.
A jelenlegi labdarúgópálya elköltöztetésének ötletével kapcsolatban pedig elmondja,
hogy egyenlőre ezen változtatás nincs még napirenden és amennyiben a kérdés
aktuálissá válik, annak megoldását és finanszírozását a Magyar Államnak kell
biztosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fenti okokra hivatkozva Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő
határozati javaslatot.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OLLÉ Program
keretében igényelt futsal méretű műfüves labdarúgó pálya megépítésétől a
körülmények – így a pályázat kiírási és finanszírozási feltételeinek – jelentős
megváltozása miatt eláll.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az OLLÉ
Programiroda Kht.-t.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
27/2008. (V.22.) fertődi Öh.

Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az OLLÉ Program keretében igényelt futsal méretű
műfüves labdarúgó pálya megépítésétől a körülmények –
így a pályázat kiírási és finanszírozási feltételeinek jelentős megváltozása miatt eláll.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa az OLLÉ Programiroda Kht.-t.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

2.) Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. kérelme
Fülöp Géza polgármester:
Ismerteti a Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjének Takács
Györgynének a kérelmét. A helyi iskolaétkeztetést üzemeltető Kft. ügyvezetője két
tárgyban is a képviselő-testülethez fordult.
Az egyik téma a már korábban tervezett bruttó 10 %-os ételáremelésre, míg a másik az
érvényben lévő bérleti szerződésük időtartamának meghosszabbítására irányul.
Levelében az ügyvezető kifejti, hogy már a tavalyi évben is jelezték, hogy a
rohamosan növekvő köz és járulékos terhek, energia és élelmiszer árak jelentős
emelkedése miatt két év után vállalkozásuk is kénytelen lesz 10 %-os ételáremelést
megvalósítani.
Előzetesen 2008. januárjától tervezték az étkezési díjak emelését, ám ezt közel fél
évvel sikerült meghosszabbítani. Ezek után tehát 2008. június első napjától kívánják
érvényesíteni a bruttó 10 %-os ételáremelést, melyhez kérik a testület hozzájárulását.
Az étkezési díjak rendezése a mindenkori költségvetési rendelet részét képezi. Ebből
adódóan a Haydn Kft. kérelmének megfelelően a jegyző elkészítette az önkormányzat
2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.13.) Ör. rendeletének módosítását
tartalmazó tervezetet. Eszerint a rendelet 9. sz. mellékletének A.) Intézményeknél
alkalmazandó étkezési nyersanyag normák és készétel térítési díjai pontja módosul,
melynek egyes tételeit részletesen is ismerteti.
KÉRDÉSEK HOZZÁSZÓLÁSOK:
Varga Jenő képviselő:
Indokoltnak tartja és támogatja az étkezési díjak bruttó 10 %-os emelését, már csak
azon oknál fogva is mivel, nevezett cég két és fél évig nem élt az áremelés
lehetőségével. Megjegyzi még, hogy a díjemelés lehetőségével már a Kft. tavalyi
értesítését követően számolt a képviselő-testület.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlott és szavazásra

bocsátotta. Tájékoztatja a képviselőket, hogy - rendelet alkotásról lévőn szó – az Ötv.
10. § a.) pontja értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz
szükség.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag – megalkotta 9/2008. (V.23.) Ör. rendeletét az Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 1/2008. (II.14.) Ör. rendeletének módosításáról.
Fülöp Géza polgármester:
Ezt követően ismerteti a Kft. kérelmének másik tárgykörét, mely bérleti szerződésük
időtartamának meghosszabbítására irányul.
Kérelmező kifejti, hogy évek óta vajúdó téma az iskolakonyha fűtésének megoldása. A
vállalkozás évi 1,5-2 millió forint gázdíjat kell, hogy kigazdálkodjon az
összlégköbméter felosztásából adódóan, mely viszont irreálisan sok. Tekintettel, hogy
az iskolakonyha legközelebb fekvő pontja a kazánháznak, azon felül a konyhán gáz és
villanyüzemelésű nagy teljesítményű gépek, tűzhelyek, üstök működnek folyamatosan
töredék, akár nyolcada fűtést sem igényel, mint a távol fekvő épületek.
Rengeteg energia veszik el, mert gyengébb teleken, hogy a záró szakaszoknál is
megfelelő hőmérséklet legyen, a konyhán csak úgy lehet elviselni a hőmérsékletet,
hogy az ablakokat kinyitva az utcára fűtenek. Ennek az áldatlan helyzetnek a
megoldása miatt is kéri a Kft, hogy a konyhát a fűtési rendszerről válasszák le.
A konyha jelenleg is rendelkezik külön gázmérő órával, így a leválasztás
szakemberekkel értekezve technikailag is megoldható. Levelükben e témával
kapcsolatban jelzik, hogy az önkormányzat pozitív hozzáállása esetén ezen átalakítás
költségeit teljes mértékben a vállalkozás fogja finanszírozni.
Kérelmük részét képezi azon kezdeményezésük is, mely szerint a mai kor
követelményeinek megfelelő hűtőkamrát alakítanának ki a valaha kéziraktárként
használt helyiségből. Ez a hűtőkamra ugyanúgy, mint a leválasztott fűtési rendszer
természetesen az önkormányzat tulajdonát fogja képezni, tekintettel arra, hogy nem
mobilizálható beruházások. Ezáltal a hasznosságán kívül egyben értéket növel,
könnyebben bérbe adható, hasznosítható az egész komplexum.
Fenti beruházások természetesen nagyon komoly terheket rónak a vállalkozásra, ennek
ellenére jó befektetésnek ítélik az esetben, ha mindezen költségek megtérülésének
megfelelő kifutási, illetve lelakhatási ideje lenne. Mindezeket felvállalva tehát cserébe
azt kérik a testülettől, hogy támogassa a jelen érvényben lévő bérleti szerződés
időtartamának négy évvel, azaz 2015. december 31-ig történő meghosszabbítását.
KÉRDÉS HOZZÁSZÓLÁS:
Varga Jenő képviselő:
Támogatja a Haydn Kft. iskolakonyhára érvényes bérleti szerződésének meghoszszabbítását, mivel a vállalkozás által vállalt beruházások egyértelműen az
önkormányzat érdekeit is szolgálják. A kérelemben vázolt fejlesztések olyan
nagyságrendűek, melyek indokolttá teszik a bérleti idő újabb négy évvel történő

meghosszabbítását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester ezt követően előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselet-testülete támogatja az Önkormányzat és a
Haydn Kft. (Fertőd, Fő u. 3.) között megkötött, a Fertőd, Madách sétány 2. szám alatt
üzemeltetett Iskolakonyhára vonatkozó jelen érvényben lévő bérleti szerződés
időtartamának négy évvel, azaz 2015. december 31-ig történő meghosszabbítását.
Felhatalmazza a polgármester, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester egyetértve az elhangzottakkal megállapította, hogy a
képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
28/2008. (V.22.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselet-testülete
támogatja az Önkormányzat és a Haydn Kft. (Fertőd, Fő u.
3.) között megkötött, a Fertőd, Madách sétány 2. szám alatt
üzemeltetett Iskolakonyhára vonatkozó jelen érvényben
lévő bérleti szerződés időtartamának négy évvel, azaz
2015. december 31-ig történő meghosszabbítását.
Felhatalmazza a polgármester, hogy kérelmezőt a döntésről
értesítse.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
8.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Egyebek: Kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fülöp Géza polgármester:
A létrehozandó városfejlesztési társasággal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy
az önkormányzat látókörébe került egy olyan személy, aki feltehetően alkalmas lenne
a megalakítandó Kft ügyvezetői feladatainak ellátására.
Fenti személyt Komornoki Mihálynak hívják, akinek önéletrajzát és szakmai
programját is röviden ismerteti.

Elmondja még, hogy a társaságot érintő személyi kérdésekről csak a későbbiek
folyamán kell döntenie a képviselő-testületnek, de véleménye szerint nevezett személy
alkalmas lenne a feladat ellátására.
Fülöp Géza polgármester:
Tájékoztatja még a testületet, hogy a Magyar Közútkezelő Kht. a 8521 számú Fertőd,
Sarródi úthoz csatlakozó Hársfa út csatlakozásába és a 8518 számú Fertőd, Béke
utcához csatlakozó Szabadság utca és Joseph Haydn utca csatlakozásába kért forgalom
technikai tükrök kihelyezéséhez közútkezelői szempontból nem járul hozzá.
Elutasításukat szakmai magyarázatokon kívül, még azzal indokolták, hogy szilárd
burkolatú útcsatlakozás, felállás helyét jelző vonal és az elsőbbséget szabályozó közúti
jelzések hiányában a forgalomtechnikai tükrök kihelyezése balesetveszélyes.
Fülöp Géza polgármester:
Röviden ismerteti azon elképzelését, mely arra vonatkozik, hogy a vízelvezetés
ügyében Fertődön több helyen ún. iszapfogót kell elhelyezni. Erre a Megyei
Területfejlesztési Tanács is felhívta az önkormányzatok figyelmét, mely támogatására
a későbbiekben várhatóan pályázat kiírására is sor kerül.
Fülöp Géza polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet az érintet önkormányzatoktól kért zeneiskolai
támogatásokra vonatkozó döntésekről. Az önkormányzatok e témában hozott testületi
határozataiból látható, hogy jó irányba indult el ez a folyamat. A települések mára már
belátták, hogy nem várható el kizárólag Fertőd Város Önkormányzatától, hogy maga
finanszírozza ezt a nem kötelező önkormányzati feladatot, amiből az ő gyermekeik is
részesülnek. A települések támogatási arányai nagyon változatos képet mutatnak,
hiszen a teljes többletköltség önkormányzati átvállalásán át a támogatás
megtagadásáig mindenféle megoldás született. (A dologhoz viszont hozzátartozik,
hogy olyan település jelezte a támogatás nyújtásának megtagadását, akinek mindössze
egy gyermeke jár a Zeneiskolába.)
Jó néhány önkormányzat a közvetlenül nyújtott támogatásán kívül, még un. pályázati
alapot is létrehozott arra vonatkozóan, hogy a hátrányos helyzetű szülők a rájuk eső
összeget ezen forrásból tudják kifizetni. A Zeneiskola igazgatójától kapott tájékoztatás
alapján a beiratkozásnál a szülők kapnak egy nyilatkozatot, ami a saját településük
támogatásáról ad tájékoztatást, egyben jelzi, hogy a fennmaradó összeget a szülőknek
kell biztosítani, akár egyösszegű, akár részletfizetés formájában. A szülők ezen
összegre vonatkozóan nyújthatnak be pályázatot saját önkormányzatuknál. Reméljük,
hogy a későbbiekben tovább egyszerűsödik és uniformizálódik ez a támogatási
rendszer, mely átláthatóbbá teszi a Zeneiskola finanszírozását.
Takács György alpolgármester:
Afelől érdeklődik, hogy mi a helyzet az orvosi körzetek módosításával kapcsolatban.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy Fertőszéplakon egyelőre megállt a folyamat, mivel információink
szerint – bár szeretnék az önálló körzetet, - az érintett Dr. Huszti Sándor háziorvos
személyi miatt megosztott a képviselő-testület. Amíg ott hivatalos döntés nem születik,

addig nem lehet tovább lépni a kérdés rendezését illetően.
Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, a képviselő-testület ülését 21,00 órakor bezárta.
Kmf.

Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző

Fertőd Város Polgármestere
9431. Fertőd Madách sétány 1. Telefon: 537-013.
4/2008. számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete
2008. május 22-én (csütörtökön) 17,00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

1.)A.) J. Haydn Zeneiskola térítési és tandíj rendeletének
elfogadása.

Tulok Viktor
aljegyző

B.) J. Haydn Zeneiskola esélyegyenlőségi tervének
elfogadása.

Tulok Viktor
aljegyző

2.) Intézményi Alapító Okiratok módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

3.) Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása

Fülöp Géza
polgármester

4.) Városfejlesztési Társaság megalakításának
kezdeményezése

Fülöp Géza
polgármester

5.) Oktatási, kulturális és sportrendezvények pályázatainak dr. Füzi Norbert
elbírálása
jegyző
6.) 2007. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek.
1.) OLLÉ program keretében igényelt futsal méretű műfüves
labdarúgópálya kialakításának helyzete
Előadó: Fülöp Géza polgármester
2.) Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. kérelme
Előadó: Fülöp Géza polgármester

8.) Egyebek: Kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2008. május 15.
Fülöp Géza
polgármester

.

