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Fertőd Város
Képviselő-testülete
5/2009. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2009. május 28.
(szerdán) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

napján

Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem.
Jelen vannak: Fülöp Géza polgármester
Takács György alpolgármester
Bertha János
Bognár Zoltán
Czifra Attila
Köő Tibor
Garab Gáborné
Horváth Zoltán
Kissné Horváth Dori Katalin
Rábensteiner Viktor
Varga Jenő

képviselők.

Dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző

Távolmaradását előre jelezte:
Dr. Horváth Beatrix képviselő

Fülöp Géza polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 11
képviselő közül 10 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.
Fülöp Géza polgármester az alábbi napirendi javaslatot tette:

2

6.) A napirend tárgya: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
6/1.) TEUT pályázat határozat módosítása
6/2.) Geotermikus hőerőmű kiépítése
6/3.) Múzeumi belépők és helytörténet könyv díjának megállapítása
6/4.) Térítési és tandíjrendelet térítési díjtáblájának módosítása
6/5.) Oktatási, kulturális és sportrendezvények támogatásának meghatározása
6/6.) Önkormányzati tájékoztató kiadása
6/7.) Bognár Zoltán képviselő összeférhetetlenségi ügye
A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 10/2008.(VII.29.)fertődi Ör. rendelet
módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

2.) A Sopron-Fertőd Kistérség 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv
elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

3.) Éves átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela- Tulok Viktor
datok 2008-as ellátásáról Fertődön
aljegyző
4.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Tulok Viktor
aljegyző

5.) Intézményi Alapító Okiratok módosítása

dr. Füzi Norbert
Jegyző

6.) Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
7.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA.
1.) Napirendi pont
(Írásos előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő
térítési díjakról szóló 10/2008.(VII.29.)fertődi Ör. rendelet módosítása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Tulok Viktor aljegyző:
Kiegészítésként elmondja, hogy a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
ellátja az idősek napközbeni ellátását, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést.
A térítési díjak változtatásának oka az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás
volt.
Az eddigi években a központi költségvetés határozta meg az egységes támogatást a
szociális szolgáltatásokhoz, a normatíva nagysága nem függött a szolgáltatást igénybe
vevők szociális helyzetétől. Idén viszont a szociális étkeztetés terén 3, míg a házi
segítségnyújtásnál 2 kategóriát határoz meg a költségvetési törvény állami
normatívaként, ezáltal jövedelemtől függően támogatva e szociális szolgáltatásokat.
Akinek szerényebb az egy főre jutó jövedelme, az több támogatást kap, mely a
mellékletben is megjelenik kategóriánként római számokkal jelölve.
A jogszabály azt is előírja most, hogy mi mennyibe kerül, valamint azt is figyelembe
veszi, hogy hol fogyasztják el. Aki helyben az idősek otthonában étkezik, annak többet
kell fizetni, mintha elviszi, a tisztítás (mosogatás, vízdíj stb.) költségei miatt. Így ezt a
pénzügynek külön kellett számolni, mely ugyancsak megjelenik a táblázatban.
A nappali ellátás térítési díját az intézmény eddig is átvállalta, tehát aki nem étkezett
és idősek klubjában, nem kellett fizetnie. A javaslat továbbra is ennek fenntartását
tartja indokoltnak, mert ennek változása csökkentené a létszámot és az önkormányzat
elesne a személyenkénti évi 146.200 Ft normatívától.
Ugyanúgy a házi segítségnyújtásnál is megjelenik a táblázatban a két kategória, amit
előír a jogszabály.
Fülöp Géza polgármester:
Érdeklődik, hogy a július 1-jei Áfa emelés nem befolyásolja-e a díjakat.
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a vállalkozó egy évben maximum kétszer emelhet díjat, arról a testület
dönt, hogy elfogadja-e. Most alapvetően nem emelési cél miatt kellett változtatni a
díjakon.
Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy reálisnak tartja az árakat, valamint ha az alapvető élelmiszereknek
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nem emelik az Áfáját, akkor remélhetőleg idén már nem lesz szükség új módosításra.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta a 6/2009.(V.29.) ÖR rendeletét, az Önkormányzat
személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló
10/2008.(VII.29.) fertődi ÖR. rendelet módosításáról.
2.)A.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: A Sopron-Fertőd Kistérség 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv
elfogadása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a kistérség átvállalta a közfoglalkoztatási terv elkészítését, amelyet
külön is elkészíthetett volna minden település.
Ennek a programnak a célja, hogy a munkára képes, de tartósan munkanélküli
személyek közfoglalkoztatásba történő fokozott bevonása megvalósuljon. Ez két
szempontból is fontos: egyrészt a korábban rendszeres szociális segélyben részesülő
munkaképes személyek nem veszítik el kapcsolatukat a munka világával és a segély
helyett rendszeres munkajövedelemhez juthatnak, másrészt az alacsony iskolai
végzettségű munkavállalók számára a közfoglalkoztatásban való részvétel jelenti a
nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét.
Mivel az önkormányzat Városüzemeltetési Kft.-je megszűnt, ezen munkavállalók
elhelyezésére helyben csak a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet felel meg. A
munkaügyi központ adatai alapján reálisan 8-10 fő ilyen munkavállalóval lehet
jelenleg számolni.
A közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban a törvény kimondja még, hogy amennyiben
önkormányzati társulás készíti el azt, az egyes önkormányzatoknak külön-külön is
aktualizálniuk kell saját településeikre.
Kéri a tisztelt képviselő-testületet, fogadja el a közfoglalkoztatási tervet.
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Több 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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
14/2009.(V. 28.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SopronFertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által
megtárgyalt és a 2009. április 16-i ülésen elfogadott SopronFertőd Kistérség 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét jóváhagyja.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos

3.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Éves átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2008-as ellátásáról Fertődön
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy minden évben el kell készíteni az ifjúságvédelmi feladatokról a
beszámolót, mely nem azonos a gyermekjóléti beszámolóval. Az ifjúságvédelmi
anyagba bele kell venni a jegyző gyámhatósági tevékenységeit, a gyermekétkeztetés
alakulását - hány óvodás és hány iskolás részesül étkeztetésben, közülük hány 50%,
hány 100% kedvezménnyel -, a pénzbeli ellátások kifizetését - pl. eseti
gyermekvédelmi támogatás. Ezen kívül tájékoztatást kell adni az egyes kapcsolódó
rendszerekről, azaz kikkel milyen kapcsolatunk van.
A jelentés a gyermekvédelem rendszerének az erről szóló törvényben (Gyvt.) leírt
tagozódását követve tárja fel Fertőd város ez irányú helyzetét a 2008-as évre
vonatkozóan, majd rövid összegzést és feladat-meghatározást ad. Ezen értékelés I. sz.
mellékleteként csatoltuk a Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatónak a
2008. évi tevékenységét értékelő beszámolóját.
A II-III. sz. melléklet tartalmaz a társulás egészére és csak Fertődre vonatkozó
adatokat is.
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Kéri a testületet az átfogó jelentés elfogadására.
Több 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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
15/2009.(V. 28.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta
és ezt követően változatlan formában elfogadta a Fertőd város évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló átfogó
értékelést.
Felkéri Fertőd város jegyzőjét, hogy az elfogadott értékelést a
Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala részére egy példányban haladéktalanul küldje meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
4.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy az Európa Parlamenti választás 2009. június 7-én lesz, melynek
lebonyolításában meghatározó szerepet vállalnak a Szavazatszámláló Bizottságok
választott tagjai, illetve póttagjai, akiknek megbízása a következő általános
országgyűlési választásokig tart. Így elvileg most nem kéne a testületnek ezzel
foglalkozni, viszont volt olyan, aki elhalálozott, volt, aki elköltözött, vagy különböző
okok miatt nem vállalta a megbízatást, ami miatt pótolni kell ezen személyeket.
Összesen tehát 4 tagot kell megválasztani, akikre Tőzeggyárban a 4-es szavazókörben
Orbán László, ill. Horváth Dori Imre, az 1-es szavazókörbe Fülöp Tamás, míg a 2-esbe
Fülöp Viktor lenne a jelölt.
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Kéri, hogy a testület vitassa meg a kérdést és a 4 tagot válassza meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd közigazgatási területén működő 4
szavazókörben az alábbi tagokat választja meg:
1. számú szavazókör:
Tagok:
Fülöp Tamás Fertőd, Dózsa Gy. u. 32.
2. számú szavazókör:
Tag:
Fülöp Viktor Fertőd, Dózsa Gy. u. 32.
4. számú szavazókör:
Tag:
Orbán László Fertőd, Petőfi Sándor u. 1.
Horváth Dori Imre Fertőd, Széchenyi u. 44.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
16/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd közigazgatási területén
működő 4 szavazókörben az alábbi tagokat választja meg:
1. számú szavazókör:
Tagok:
Fülöp Tamás Fertőd, Dózsa Gy. u. 32.
2. számú szavazókör:
Tag: Fülöp Viktor Fertőd, Dózsa Gy. u. 32.
4. számú szavazókör:
Tag:
Orbán László Fertőd, Petőfi Sándor u. 1.
Horváth Dori Imre Fertőd, Széchenyi u. 44.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

8

5.) Napirendi pont.
A napirend tárgya: Intézményi Alapító Okiratok módosítása
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy ezek a változtatások csak formalitások, melyeket azért kell elvégezni,
mert a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény jelentősen módosította a költségvetési szervek alapító okiratára, a törzskönyvi
nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat. Az elvégzendő intézkedések lényege
az egyik esetben az, hogy az intézményeknek más kódokat kell használni a
szakfeladatoknál, míg a másik jelentős változás a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratánál az, hogy jellegénél fogva önkormányzati igazgatási tevékenységet folytat és
ez nincs összhangban egyéb jellegű jogcímekkel, és ehhez kapcsolódóan leigényelt
normatívákkal. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában tehát fel kell tüntetni az
összes szakfeladatot, amelyet a többi alapító okirat nem tartalmaz.
Tartalmi újítás még, hogy egy megerősítést kell adnia a képviselő-testületnek, hogy
továbbra is változatlan formában kívánja az intézményét működtetni, a másik változás
pedig, hogy az összes intézménynél a tevékenység jelleget kell meghatározni és az
ahhoz kapcsolódó funkciókat. A Polgármesteri Hivatal egy ún. közhatalmi jellegű,
feladatellátásához kapcsolódó funkciók szerint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, az összes többi intézmény - mint az iskola, óvoda, zeneiskola,
könyvtár és a szociális szolgáltató - pedig közszolgáltató funkciót lát el,
gazdálkodásukban pedig részben önálló gazdálkodást folytat.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Érdeklődik, hogy a Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratába bele kerül-e a
bölcsődei ellátás.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy ez is belekerült az alapító okiratba, annak a testületi határozatnak
alapján, melyet már meghozott a képviselő-testület márciusban, miszerint engedélyezi
a bölcsődei csoport indítását szeptembertől.
Fülöp Géza polgármester:
Az elhangzottakat még annyival egészíti ki, hogy a bölcsőde létrehozásához a
későbbiekben még módosítani kell még a költségvetési rendeletet is.
Horváth Zoltán képviselő:
Kéri, hogy ne halogassa a testület a bölcsődével kapcsolatos döntéseket, ugyanis
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hamar szeptember 1-je lesz.
Fülöp Géza polgármester:
Biztosítja a testületet, hogy hamarosan napirendre lesz tűzve ez az ügy is.
Több 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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
17/2009.(V. 28.)fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladatok
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, Fertőd Város
Polgármesteri Hivatala változatlan formában történő működését 2009.
július 1. után is indokoltnak tartja.
A Képviselő-testület a költségvetési szerv törvényi előírásoknak
megfelelő besorolását az alábbiaknak megfelelően jóváhagyja:
Fertőd Város Polgármesteri Hivatala a tevékenység jellege alapján
közhatalmi, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók szerint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Képviselő-testület az alapító okirat új törvényi szabályozásnak
megfelelő módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei
Igazgatóságának 2009. június 9-ig küldje meg a törzskönyvi nyilvántartás
módosítása céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
18/2009. (V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladatok
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, a Fertődi
Általános Iskola változatlan formában történő működését 2009. július 1.
után is indokoltnak tartja.
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A Képviselő-testület a költségvetési szerv törvényi előírásoknak
megfelelő besorolását az alábbiaknak megfelelően jóváhagyja:
A Fertődi Általános Iskola a tevékenység jellege alapján közszolgáltató,
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók szerint önállóan működő
költségvetési szerv, közintézmény.
Pénzügyi-gazdasági feladatait Fertőd Város Polgármesteri Hivatala látja
el.
A Képviselő-testület az alapító okirat új törvényi szabályozásnak
megfelelő módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei
Igazgatóságának 2009. június 9-ig küldje meg a törzskönyvi
nyilvántartás módosítása céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
19/2009. (V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladatok
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, a Fertődi
Napközi Otthonos Óvoda változatlan formában történő működését 2009.
július 1. után is indokoltnak tartja.
A Képviselő-testület a költségvetési szerv törvényi előírásoknak
megfelelő besorolását az alábbiaknak megfelelően jóváhagyja:
A Fertődi Napközi Otthonos Óvoda a tevékenység jellege alapján
közszolgáltató, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók szerint önállóan
működő költségvetési szerv, közintézmény.
Pénzügyi-gazdasági feladatait Fertőd Polgármesteri Hivatala látja el.
A Képviselő-testület az alapító okirat új törvényi szabályozásnak
megfelelő módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei
Igazgatóságának 2009. június 9-ig küldje meg a törzskönyvi
nyilvántartás módosítása céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
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20/2009. (V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladatok
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, a J. Haydn
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény változatlan formában
történő működését 2009. július 1. után is indokoltnak tartja.
A Képviselő-testület a költségvetési szerv törvényi előírásoknak
megfelelő besorolását az alábbiaknak megfelelően jóváhagyja:
A J. Haydn Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a
tevékenység jellege alapján közszolgáltató, feladatellátáshoz kapcsolódó
funkciók szerint önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény.
Pénzügyi-gazdasági feladatait Fertőd Város Polgármesteri Hivatala látja
el.
A Képviselő-testület az alapító okirat új törvényi szabályozásnak
megfelelő módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei
Igazgatóságának 2009. június 9-ig küldje meg a törzskönyvi
nyilvántartás módosítása céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
21/2009. (V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladatok
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, a Fertőd
Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ változatlan formában
történő működését 2009. július 1. után is indokoltnak tartja.
A Képviselő-testület a költségvetési szerv törvényi előírásoknak
megfelelő besorolását az alábbiaknak megfelelően jóváhagyja:
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ a tevékenység
jellege alapján közszolgáltató, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók
szerint önállóan működő költségvetési szerv, közintézmény.
Pénzügyi-gazdasági feladatait Fertőd Város Polgármesteri Hivatala látja
el.
A Képviselő-testület az alapító okirat új törvényi szabályozásnak
megfelelő módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
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Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei
Igazgatóságának 2009. június 9-ig küldje meg a törzskönyvi
nyilvántartás módosítása céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
22/2009. (V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladatok
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, a Fertőd Városi
Könyvtár változatlan formában történő működését 2009. július 1. után is
indokoltnak tartja.
A Képviselő-testület a költségvetési szerv törvényi előírásoknak
megfelelő besorolását az alábbiaknak megfelelően jóváhagyja:
A Fertőd Városi Könyvtár a tevékenység jellege alapján közszolgáltató,
feladatellátáshoz kapcsolódó funkciók szerint önállóan működő
költségvetési szerv, közintézmény.
Pénzügyi-gazdasági feladatait Fertőd Város Polgármesteri Hivatala látja
el.
A Képviselő-testület az alapító okirat új törvényi szabályozásnak
megfelelő módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei
Igazgatóságának 2009. június 9-ig küldje meg a törzskönyvi
nyilvántartás módosítása céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

6.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek
6/1.) TEUT pályázat határozat módosítása
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy ebben az esetben csak egy formalitásról van szó. Június 2-ig kell
beadni a TEUT pályázatot, amely a Máltai u. 1-es 2-es szakaszára vonatkozó
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útfelújítást tartalmazza. A pályázat benyújtására vonatkozó határozatot ugyan
elfogadta már korábban a képviselő-testület az akkori szabályoknak megfelelően 20 %
Áfával, ám a július 1-jei Áfa-emelés miatt módosítani kell ezt, ami viszont a
költségvetési rendeletet - mivel abba kicsit magasabb összeg lett beállítva - nem érinti.
A változtatásnak megfelelően a saját forrás 50%-os támogatás esetében 5.080.760 Ft
lesz a megemelt Áfának megfelelően, a támogatásból igényelt összeg pedig 5.080.759
Ft, összesen 10.161.519 Ft, amiben a lebonyolítási és tervezési költségek is benne
vannak.
Fülöp Géza polgármester:
Kiegészítésként elmondja, hogy a Máltai u. már régi kérdés, a Máltai ház melletti út
javítása és a garázssorhoz vezető út. A tervezett beruházáshoz vizsgáltatjuk, hogy hány
db közvilágítási lámpa szükséges, amelyet csak közterületre helyez el az
önkormányzat, nem a társasház területére. Az előzetes felmérések alapján úgy tűnik,
hogy 2 db lámpa telepítésére lesz szükség.
Varga Jenő képviselő:
Érdeklődik, hogy közbeszerzési eljárásra kötelezett-e a pályázat.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Válaszában elmondja, hogy közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni, mivel a
fejlesztés nem haladja meg a törvény szerint építési beruházásokra előírt 15 millió Ftot.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
A Fertőd Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési önkormányzati szilárd
burkolati belterületi közutak burkolat felújításának támogatására kiírt, az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Máltai u. 1-2. sz. útfelújítási munkáira
vonatkozóan pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: útfelújítás
A fejlesztés megvalósulási helye: Fertőd, Máltai u. 1-2.,724/70 hrsz-ú
A fejlesztés forrás összetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

Összege (Ft-ban)
5.080.760,0
5.080.759,0
0
10.161.519,-
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A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009.(II.13.)ÖR. költségvetési rendeletében biztosítja, melyet a 6. sz. mellékletének
28-as sora tartalmaz.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. június 2.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
23/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
A Fertőd Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a
települési önkormányzati szilárd burkolati belterületi közutak burkolat
felújításának támogatására kiírt, az önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévő Máltai u. 1-2.sz. útfelújítási munkáira vonatkozóan
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: útfelújítás
A fejlesztés megvalósulási helye: Fertőd, Máltai u. 1-2.,724/70 hrsz-ú
A fejlesztés forrás összetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból
összeg
Egyéb
(nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

igényelt

Összege (Ft-ban)
5.080.760,0
5.080.759,-

támogatás

0
0
10.161.519,-

A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről
szóló 1/2009.(II.13.)ÖR. költségvetési rendeletében biztosítja, melyet a
6. sz. mellékletének 28-as sora tartalmaz.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
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Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2009. június 2.
6/2.) Geotermikus hőerőmű kiépítése
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az előzőekben kérte a testület, hogy egy részletes, felkészült
beszámolót szeretnének hallani a tervezett beruházásról. A befektetők voltak a
hivatalban, tartottak egy tájékoztatást és a képviselők úgy gondolták, hogy ezzel a
projekttel érdemes foglalkozni.
Az 5,5 millió Euróval kalkulált fejlesztési elképzelés több elemet is tartalmaz, melyek
közül az egyik egy szélerőmű létesítése, melynek előkészületeit és engedélyezését már
évek óta intézik. A másik terv alapján napelemeket helyeznének el 60-70 hektárnyi
területen. A harmadik vonal a geotermikus energia, ami azt jelenti, hogy a Föld kérget
átfúrnák és abból lesz nyerhető a hőcserélőn keresztül az energia egy zárt rendszeren
keresztül. A projekthez a rendezési tervet változtatni kell, amelyet a társaság már
részben állt és a továbbiakban is állja a költségeit.
Valamint az utóbbi időben terjedőben vannak Európában az elektromos autók és egy
400 V-os autó-töltőállomást is létesíteni szeretnének e beruházás részeként.
A geotermikus energiából városunk olcsóbban hozzájuthat, mely kb. 30 %-os energiamegtakarítást eredményezhet, ami azt jelenti, hogy az intézményeink működéséhez
megvásárolt energiát ennyivel olcsóbban kapná meg az Önkormányzat.
A geotermikus energia akcióterülete az iskola mögötti kazánház, valamint a volt
szovjet kazánház lenne, melyből első körben közintézményeink, aztán folyamatosan a
lakóházak is beköthetők lennének.
Ez a jelenlegi gázfűtésnél sokkal takarékosabb és olcsóbb megoldás lenne.
A beruházás megvalósítására létrehoztak egy projektcéget a Venterfor Energetikai Zrtt, amely mind a rendezési tervvel kapcsolatos, mind pedig a beruházásokkal
összefüggő teljes lebonyolítást hivatott intézni.
Ezen projektcégbe szeretnék az Önkormányzatot is bevonni, annak érdekében, hogy az
előkészületek minél zökkenőmentesebben menjenek. Erre vonatkozóan egy
Együttműködési Megállapodást kötnének az Önkormányzattal, mely megállapodásban
a felek együttműködésének formája, annak keretei, és a felek jogai és kötelezettségei
pontosan meghatározásra kerülnek. Ezt szélesebb körben majd lehet is publikálni,
hogy a város készül hasznosítani a „zöld energiát”.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy nagyon jó prezentációt hallgattak meg a tervezett beruházással
kapcsolatban. A Venterfor Zrt.-t képviselő Veress Csongor úrral már régebbről van
kapcsolata önkormányzatunknak a korábbi szélerőmű park ötletével összefüggésben,
melyhez most társult még a geotermikus hőerőmű létrehozásának, valamint az Energia
Park kialakításának ötlete. Fontos, hogy garanciát vállaltak arra, hogy a későbbiek
során a lakosság olcsóbb kiszolgálását is vállalják. Már konkrét pályázati kiírás is
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megjelent ezzel kapcsolatban, amit a Venterfor Zrt. A közeljövőben kíván benyújtani.
Egy együttműködési megállapodást szeretnének kötni, amiben 10 %-os tulajdonrésze
lenne az Önkormányzatnak.
Ez úgy történne, hogy a két kazánház, valamint földterületek tartós bérletbe adása
lenne az önkormányzati hozzájárulás, melynek fényében a befektetők vállalják azt,
hogy minden anyagi hozzájárulástól, valamint minden nemű kár és kockázat alól
mentesül az Önkormányzat. Az önkormányzati tulajdonosi részvétele viszont azért
elengedhetetlen számukra, mivel ez a hitelkonstrukciójuk feltétele.
Ez településünkön megvalósuló kiemelkedő beruházás lenne, és Fertőd minta „zöld
város” lehetne ezáltal nemcsak a környéken, hanem a Dunántúlon is. Már a
Tiszántúlon több városban is ugyanez befektetők megvalósítottak hasonló projekteket,
melyeket 1-1,5 év alatt üzembe tudták helyezni.
A beruházást érintően 3 db határozatot kell meghozni, a 3 fejlesztési elemet érintően,
melyek bekerülnek majd a megkötendő együttműködési megállapodásba is.
Varga Jenő képviselő:
Támogatja a kezdeményezést, valamint nem utolsó szempontként elmondja, hogy ez
városnak majd adóbevételt és munkahelyteremtést is eredményezni fog.
Fülöp Géza polgármester:
Kiegészíti, hogy a határozatokba foglalják bele, hogy ha nem születik meg az
együttműködési megállapodás, illetve mondjuk 3 éven belül nem történik semmi,
akkor hatályát vesztik a határozatok és az együttműködési megállapodásba is.
Több 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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
24/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
VENTERFOR Zrt.-vel együttműködési megállapodást köt 2-5 MW
energiaközpont (geotermikus hőerőmű) közös vállalkozás keretében
történő kiépítésére.
A VENTERFOR Zrt-ben az önkormányzat 10 %-os tulajdoni részesedést
szerez annak fejében, hogy biztosítja a beruházáshoz szükséges a saját
tulajdonát képező 323 és 724/84 hrsz-ú ingatlanok 30 évre szóló
ingyenes használati jogát, továbbá a ráépítési jogosultság megadását
ezen ingatlanokra.
Ezzel együtt a Képviselő-testület előírja, hogy a fentiekre vonatkozó
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együttműködési megállapodás megkötését követő 3 éven belül
VENTERFOR Zrt. kezdje meg a vállalt beruházást, ellenkező esetben a
megállapodás érvényét veszti.
Az Önkormányzat az ingatlanok térítésmentes használatának biztosításán
kívűl mentesül miden a Zrt-vel kapcsolatos egyéb anyagi ráfordítás,
valamint az esetlegesen a beruházás során keletkezett kockázat, kár és
egyéb költségek alól.
A Képviselő-testület egyúttal vállalja, hogy a településrendezési tervet a
beruházás területhasznosítás igényeihez igazíttatja, melynek költségeit önkormányzati hozzájárulás nélkül - teljes egészében a VENTERFOR
Zrt. finanszírozza.
A Képviselő-testület továbbá hozzájárul a VENTERFOR Zrt-nek a
KEOP-2009.4.4.0 pályázaton való részvételéhez, valamint az ahhoz
szükséges projekthitel felvételéhez.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a VENTERFOR Zrt-vel az
együttműködési megállapodás, valamint a rendezési terv módosítását
végző REGIOPLAN Kft-vel történő szerződés aláírására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
25/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a
VENTERFOR Zrt. közreműködésével egy magánszemély tulajdonát
képező - előzetes hozzájárulásával rendelkező - 0274/3, 0242/11
valamint a 0242/13 hrsz-ú ingatlanokon:
a)
b)

18-33 MW összteljesítményű szélerőmű, valamint
2-6 MW összteljesítményű naperőmű kerüljön kialakításra.

A Képviselő-testület egyúttal támogatja az ’Energia Park’ elektromos
hálózatra való csatlakozásának kialakítását, valamint az önkormányzati
utak térítésmentes használatát, az állagmegóvás biztosítása mellett.
A Képviselő-testület egyúttal vállalja, hogy a településrendezési tervet a
beruházás területhasznosítás igényeihez igazíttatja, melynek költségeit önkormányzati hozzájárulás nélkül - teljes egészében a VENTERFOR
Zrt. finanszírozza.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv módosítását
végző REGIOPLAN Kft-vel történő szerződés aláírására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos
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26/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a
VENTERFOR Zrt. közreműködésével több funkciós energia-park
kerüljön kialakításra, mely beruházáshoz a saját tulajdonát képező,
mintegy 6 hektár nagyságú 072/4 hrsz-ú ingatlant biztosítja 30 évre
szóló bérlet formájában, a ráépítési jogosultság megadásával együtt.
Az energia-parkon belül hozzájárul:
a)
2-6 MW összteljesítményű naperőmű,
b)
2-5 MW összteljesítményű, tervezetten két ütemben kiépítendő
geotermikus hőerőmű és a lakott területeket ellátó távhő szállítóhálózat,
c)
az ’Energia Park’ elektromos hálózatra való csatlakozásának,
d) valamint belterületen egy 400 V-os a környezet kímélő (megújuló
energia termelésen alapuló) gépjárműtöltő állomás kialakításához,
melyhez egy később megjelölt önkormányzati ingatlant biztosít 30 évre
szóló bérlet formájában, a ráépítési jogosultság megadásával együtt.
Ezzel együtt a Képviselő-testület előírja, hogy a fentiekre vonatkozó
szerződés megkötését követő 3 éven belül VENTERFOR Zrt. kezdje
meg a vállalt beruházást, ellenkező esetben a felek közötti megállapodás
érvényét veszti.
A Képviselő-testület egyúttal vállalja, hogy a településrendezési tervet a
beruházás területhasznosítás igényeihez igazíttatja, melynek költségeit önkormányzati hozzájárulás nélkül - teljes egészében a VENTERFOR
Zrt. finanszírozza.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a VENTERFOR Zrt-vel kötendő
bérleti szerződés, valamint a rendezési terv módosítását végző
REGIOPLAN Kft-vel történő szerződés aláírására.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: folyamatos

6/3.) Múzeumi belépők és helytörténet könyv díjának megállapítása
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy Bertha János a Zeneiskola igazgatója benyújtott egy kérelmet,
melyben kéri a testületet, hogy állapítsa meg a múzeumi belépők valamint a
helytörténeti könyv árát. A javaslatban a felnőtt belépőjegy 400 Ft, a gyermek,
nyugdíjas, tanuló 250 Ft, a fertődi, állandó bejelentéssel és érvényesített pedagógus
igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes. A helytörténeti könyv árára 1.990 Ft a
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javaslat.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti Kiállítás, a J. Haydn
Emlékszoba tekintetében a múzeumi belépőjegyek és a Fertődről szóló könyv árát az
alábbiak szerint határozza meg:
Felnőtt belépőjegy: 400 Ft
Gyermek, tanuló, nyugdíjas: 250 Ft
A fertődi, állandó bejelentéssel és érvényesített pedagógus igazolvánnyal rendelkezők
ingyenesen látogathatják a kiállítást.
Helytörténeti könyv ára: 1.990 Ft
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
27/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helytörténeti
Kiállítás, a J. Haydn Emlékszoba tekintetében a múzeumi belépőjegyek
és a Fertődről szóló könyv árát az alábbiak szerint határozza meg:
Felnőtt belépőjegy: 400 Ft
Gyermek, tanuló, nyugdíjas: 250 Ft
A fertődi, állandó bejelentéssel és érvényesített pedagógus igazolvánnyal
rendelkezők ingyenesen látogathatják a kiállítást.
Helytörténeti könyv ára: 1.990 Ft
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal

6/4.) Térítési és tandíjrendelet térítési díjtáblájának módosítása
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
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Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy szintén a Zeneiskola igazgatójától jött egy kérés a térítési és
tandíjrendelet térítési díjtáblájának módosítására vonatkozóan.
A Zeneiskola térítési és tandíjait a 8/2008.(V.23.) ÖR. rendeletet határozta meg, mely
esetében a zeneművészeti ág díjait változatlanul hagyva a táncművészeti ág díját
emelné meg a testület, ami azt jelenti, hogy a gyermekkorúaknál 13.000.-, 14.000.-,
15.000.-, és 18.000.-, Ft lenne attól függően, hogy melyik csoportba kerül tanulmányi
átlaga alapján, míg a 18 év felettiek esetében az előbb említettek duplája.
A fenti összegek a pénzügyi osztály normatíva kimutatásai alapján lettek
meghatározva.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Érdeklődik, hogy mennyire lett népszerű a táncművészeti ág, s hogyan működik.
Bertha János képviselő:
Elmondja, hogy két művészeti ágat szerettek volna bevezetni, a néptáncot és a modern
kortárs táncot, melyek közül a néptáncot végül azért nem sikerült beindítani, mert csak
néhány jelentkező volt, modern kortárs táncra viszont 55-60 fő jelentkezett, s csekély
lemorzsolódással meg is maradt ez a létszám, mivel ezen műfaj nagyon népszerű.
Az Alapító Okiratban amúgy benne van, hogy amennyiben a szülők jelentkeznének
elegen a néptáncra, be tudná indítani az iskola, mivel szakképzett pedagógus van, a
süttöri tornateremben pedig biztosított a hely.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - megalkotta 7/2009.(V.29.) ÖR rendeletét, az alapfokú
művészetoktatásban részesülő tanulók térítési díj és tandíj fizetési kötelezettségéről
szóló 8/2008.(V.23.) fertődi ÖR. rendelet módosításáról.

6/5.)Oktatási, kulturális és sportrendezvények támogatásának meghatározása
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
dr.Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy „Az oktatási, kulturális és sport tevékenységek támogatása a 2009.
évben” kiírt pályázatra beérkezett rendezvényekről a testület megkapta a szükséges
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információkat. A beérkezett pályázatok szakmai bírálatát elvégezte az erre kijelölt
bizottság, melynek elnöke Bognár Zoltán képviselő, 9 db rendezvény és tevékenység
támogatására tett javaslatot.
A bizottság a következő rendezvények és tevékenységek támogatását javasolja az
alábbi összegekkel:
- Bulfest Balkán Fesztivál
- II. Családi Lovasnap
- Bak Sándor világbajnokság
- Bagatell Alapítvány Haydn vetélkedő
- Eszterházi Baráti Kör
- Fekete Attila fertopart.hu
- Porpáczy Aladár középiskola
- Közöd Nap
- „Fertődi Kalendárium”

50.000,- Ft
120.000,- Ft
150.000,- Ft
50.000,- Ft
480.000,- Ft
120.000,- Ft
100.000,- Ft
177.535,- Ft
200.000,- Ft

Fülöp Géza polgármester:
Egyetértve a szakmai bíráló bizottság javaslatával, támogatja a megjelölt
rendezvényekre és tevékenységekre tervezett önkormányzati hozzájárulást.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évben oktatási, kulturális és
sport tevékenység támogatására benyújtott rendezvények és egyéb célok közül első
körben az alábbiakat támogatja:
- Bulfest Balkán Fesztivál
- II. Családi Lovasnap
- Bak Sándor világbajnokság
- Bagatell Alapítvány Haydn vetélkedő
- Eszterházi Baráti Kör
- Fekete Attila fertopart.hu
- Porpáczy Aladár középiskola
- Közöd Nap
- „Fertődi Kalendárium”

50.000,- Ft
120.000,- Ft
150.000,- Ft
50.000,- Ft
480.000,- Ft
120.000,- Ft
100.000,- Ft
177.535,- Ft
200.000,- Ft

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázók kiértesítéséről és a megítélt támogatási összegek
kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
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Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
28/2009.(V. 28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben oktatási,
kulturális és sport tevékenység támogatására benyújtott rendezvények és
egyéb célok közül első körben az alábbiakat támogatja:
- Bulfest Balkán Fesztivál
- II. Családi Lovasnap
- Bak Sándor világbajnokság
- Bagatell Alapítvány Haydn vetélkedő
- Eszterházi Baráti Kör
- Fekete Attila fertopart.hu
- Porpáczy Aladár középiskola
- Közöd Nap
- „Fertődi Kalendárium”

50.000,- Ft
120.000,- Ft
150.000,- Ft
50.000,- Ft
480.000,- Ft
120.000,- Ft
100.000,- Ft
177.535,- Ft
200.000,- Ft

Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázók kiértesítéséről és a megítélt
támogatási összegek kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

6/6.) Önkormányzati tájékoztató kiadása
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy az Önkormányzat régi igényeknek eleget téve tájékoztató kiadványt
készül kiadni, melyben le lesz írva, hogy milyen felújítási munkák vannak
folyamatban, milyen pályázatokat nyújtott be az önkormányzat, ezekből mi az, ami
már megkezdődött - képekkel is illusztrálva -, s mi az, ami folyamatban van.
Erre a kiadványra azért is nagy szükség van, mivel megdöbbenten tapasztalta azt, hogy
a helyieknek a folyamatos lakossági fórumok, honlapon megjelenő tájékoztatók
ellenére mennyire gyérek az ismereteik. Ennek példája volt a Süttörön nemrég
megtartottak lakossági fórum, ahol a jelenlévők azt vetették a szemére, hogy a város
ezen részére nem terveznek semmit, amikor pl. a város-rehabilitációs program teljes
egészében oda van előirányozva.
Be kell mutatni, hogy milyen sok munka, mennyi minden van folyamatban, s látniuk
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kell az embereknek, hogy ezért mennyit áldoz az önkormányzat, mely azért is fontos,
mert arra sem veszik a fáradtságot, hogy utána nézzenek, mi készül a lakóhelyükön.
Nem tudnak a tervekről, megvalósuló félben lévő projektekről - pl.: a nagy kerékpáros
EU-s pályázatunkról, amely nemsokára elkészül. Ezt nem kampánycéllal, hanem a
még pontosabb és sokoldalúbb információ szolgáltatás végett hozza létre a testület.
Rábensteiner Viktor képviselő:
Javasolja, hogy akkor erre a célra minden évben különítsen el az önkormányzat
keretet, tegye rendbe még Fertőd Város honlapját, a Tv-t, s folyamatosan
kommunikálja, hogy a testületi üléseken mik történtek, miről döntöttek, melyekkel az
esetleges támadásokat is ki lehet védeni.
Takács György alpolgármester:
Szintén támogatja a kiadványt, de hozzáteszi, hogy akit nem érdekel, az úgysem érti
meg, hogy mi történik a városunkban, viszont akiket érdekel, azoknak meg kell kapni
minden fontos információt.
Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a testület támogatja a kiadványt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
6/7.) Bognár Zoltán képviselő összeférhetetlenségi ügye
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
29/2009. (V.28.) fertődi Öh.
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bognár
Zoltán Fertőd, Széchenyi u. 37. szám alatti lakos önkormányzati
képviselő és televíziós tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
összeférhetetlenségének vizsgálatára bizottságot hoz létre, melynek
tagjai:
Dr. Horváth Beatrix képviselő
Juronits Norbert Pü. Bizottság külsős tagja
Bertha János képviselő
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: azonnal
7.) Napirend
Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS:
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Varga Jenő képviselő:
Elmondja, hogy levelet kapott Szédelyi Gábornétól, melyben kéri, hogy a testület a
nemrég alkotott 3/2009.(IV.1.) ÖR rendeletét temetőkről, temetkezési hely
szabályairól helyezze hatályon kívül, tárgyalja újra, vagy igazítsa a süttöri temető
díjaihoz.
Horváth Zoltán képviselő:
Elmondja, hogy ő is kapott levelet a tőzeggyári lakosoktól és véleménye szerint el
kéne gondolkodni azon, hogy esetleg tárgyalják újra a kérdést.
Varga Jenő képviselő:
A kerékpárúttal kapcsolatban elmondja, hogy nagyon örülnek neki, de ahol a
legmagasabb pontja van, annyira megemelték, hogy leér az autók hátulja. A problémát
orvosoltatni kell a kivitelezővel, mely a Vasút sor 6 db ház előtti szakaszát érinti.
Fülöp Géza polgármester:
Válaszában közli, hogy a felvetést jelezzük a műszaki ellenőrnek, aminek lehet, hogy
az lesz a megoldása, hogy vissza kell bontani a kérdéses szakaszt. Valószínűleg a
problémának az lehet az oka, hogy ezek relatíve új építkezések és nem az új
terepszinthez méretezték, ettől függetlenül viszont a kivitelezőnek ki kell javítania
ezeket.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Kiegészíti, annyival hogy a műszaki ellenőrnek minden észrevételt meg kell
vizsgálnia, a város addig nem veszi át a bicikli utat, amíg valami hiba van benne.
Köő Tibor képviselő:
Elmondja, hogy a hivatallal szemközti buszmegálló nagyon ronda, mi lesz annak a
sorsa. Valamint a másik észrevétele, hogy a Huszti dr. rendelőjében kibírhatatlan
meleg van, amire valamilyen redőnyt vagy szellőzést kéne kialakítani.
Fülöp Géza polgármester:
Válaszában elmondja, hogy a buszmegálló a tervek szerint a közeljövőben le lesz
bontva. A szellőzésre a rendelőben pedig keresnek valamilyen megoldást.
Takács György alpolgármester:
Javasolja, hogy a Széchenyi utcában régen szép gömb akácok voltak és most
mindenfélével van beültetve, lehetne egy egységes képet kialakítani a településen.
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy erre egy fásítási tervet kellene készíttetni és pályázati úton beindítani
a programot.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a képviselő-testület ülését 19,00 órakor bezárta.
Kmf.

Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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