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Fertőd Város
Képviselő-testülete
3/2010. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2010. április 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
Dr. Horváth Beatrix
Horváth Zoltán
Köő Tibor
Garab Gáborné
Kissné Horváth Dori Katalin
Rábensteiner Viktor Imre
Varga Jenő

képviselők.

Dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző

A lakosság részéről 3 fő érdeklődő jelent meg.

Távolmaradását előre jelezte:
Czifra Attila

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.
Fülöp Géza polgármester az egyebek között az alábbi pontokat javasolja
megtárgyalásra:
- Ingatlan vásárlás ügye - a Vörösmarty u. 11. szám alatti 241/6 hrsz-ú ingatlanra
- Fertődön on-line marketing rendszer kiépítése
- Támogatási kérelmek elbírálása
- Segítő Kéz Szociális Szövetkezettel kapcsolatos elszámolás
- Kisbér Város Önkormányzat kérelme.
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A gazdasági ügyekre való tekintettel ezeket zárt ülés keretében tárgyalja a képviselőtestület.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ügyei
keretében két alpont lenne, az egyik a fertőendrédi tagiskola megszűnése, a másik a
létszámleépítés.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének
módosítása

Kövesházi Ilona
pénzügyi ov.

2.) Fertőd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásának
elfogadása

Kövesházi Ilona
pénzügyi ov.

3.) Fertőd Város Településrendezési terv módosítása

Fülöp Géza
polgármester

4.) A.)A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi
szabályozásáról szóló 7/2007.(VI.25.) rendelet módosítása;
B.) A Fertődi Tanyagondnok Szolgálat szakmai programjának
elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

5.) A Fertődi Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának
kiírása

Tulok Viktor
aljegyző

6.) A Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
férőhely számának, egyúttal Alapító Okiratának módosítása

Tulok Viktor
aljegyző

7.) Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

8.) A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ügyei

dr. Füzi Norbert
jegyző

9.) A Babos József Térségi Általános Iskola teljes körű felújítására
vonatkozó pályázat benyújtása

dr. Füzi Norbert
jegyző

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
11.) 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: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető
Fülöp Géza polgármester:
Kérdezi a pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy szeretne-e az előterjesztéshez
hozzáfűzni valamit.
Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.:
Elmondja, hogy amennyiben a képviselő-testületi tagoknak van kérdése, szívesen
válaszol.
Fülöp Géza polgármester:
Kiegészítené az előterjesztést azzal, hogy az önkormányzat a kötvénypénzből és az
adókból származó bevételekből jelentős összeget fordított a beruházásaira, s így
jelentkezett az a 38 millió Ft-os hiány, amire decemberben 40 millió Ft kölcsönt
vettünk fel, de januárban már vissza is fizettünk.
Erre a módosításra azért van szükség, hogy a zárszámadásban már ezek a végleges
számok kerüljenek bele.
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 5/2010. (IV.29.) Ör. rendeletét Fertőd Város
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

2.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
Napirend tárgya: Fertőd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásának elfogadása,
valamint a könyvvizsgálói jelentés elfogadása
A napirend előadója: Kövesházi Ilona pénzügyi osztályvezető
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Kövesházi Ilona pénzügyi o.v.:
Elmondja, hogy a 2008. és a 2009. év összehasonlítása kapcsán a főösszeg 1,5 szerese
2009-ben a bevételi főösszeg. Ez a beruházásoknak, felújításoknak köszönhető. Az
önkormányzat 403 millió Ft-ot költött felhalmozási kiadásokra, ennek nagy része
támogatás valamint a kerékpárúttal kapcsolatos pénzek voltak. A tényleges támogatás
113 millió Ft volt, ebből 60 millió Ft-ot vettünk igénybe. Jelentős csökkenések
mutatkoznak a személyi kiadások területén, és a járulékok területén. A bérpolitikai
változtatások hatására majdnem 16 millió Ft-tal kevesebbet kellett kifizetni bérekre,
annak ellenére, hogy a létszám emelkedett 4 fővel.
A dologi kiadásoknál érdemes megemlíteni, hogy 60 millió Ft-tal több volt 2009-ben a
dologi kiadás a fordított áfa hatása, valamint a belvízvédelemre történt kifizetések
következtében. A gáz díjnál volt egy 3%-os emelkedés, de a többi közüzemi
szolgáltatásnál az előző évi alatt tudtunk maradni. Az iparűzési adó kevesebb lett,
mivel sajnos 3 cég is megszüntette a működését.
A könyvvizsgáló elfogadta az önkormányzat éves beszámolóját, az éves mérleget, úgy
ahogyan összeállítottuk.
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 6/2010. (IV.29.) Ör. rendeletét az Önkormányzat 2009.
évi zárszámadásáról.
Ezt követően Fülöp Géza polgármester előterjesztette a könyvvizsgálói jelentésre
vonatkozó határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei
adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített
tartalmú éves költségvetési beszámolót, amely az
egyszerűsített mérlegből,
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből,
és egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásból áll elfogadja.
Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót az önkormányzat köteles 2010. június
30-ig közzétenni, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldeni.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. június 30.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
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Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
19/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és
intézményei adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal
ellátott egyszerűsített tartalmú éves költségvetési beszámolót, amely az
egyszerűsített mérlegből,
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből,
és egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásból áll elfogadja.
Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót az önkormányzat köteles
2010. június 30-ig közzétenni illetve az Állami Számvevőszéknek
megküldeni.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. június 30.

3.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Fertőd Város Településrendezési terv módosítása
A napirend előadója: Fülöp Géza polgármester
Fülöp Géza polgármester:
Elmondja tájékoztatójában, hogy nem döntést kell hozni, hanem véleményt, ugyanis
másnap lesz az érintett szakhatóságok egyeztetése. Terület-felhasználás, területhatárok
pontosítása a márciusi testületi ülés szerint került be a módosításba. Amint az
előterjesztésben is le van írva, a volt kisvasút nyomvonalától keletre eső rész
településközponti vegyes terület, amibe a sporttelep is elhelyezhető lenne. A kisvasút
nyomvonalától nyugat, északnyugat irányban egy beépítésre nem szánt terület alakulna
ki, amely biztosítaná a kastély előtti szabad teret. Bemutatja a térkép alapján a többi
változtatást is. A baloldalon található az újonnan kialakított változat.
Fertődnek a fent említett területe még nincs világörökségi területté nyilvánítva, ezért
abban egyeztek meg, hogy a védett műemléki területek és műemléki környezet legyen
a világörökségi mag zóna, ill. puffer terület. A kastély előtt kijelölt szabad terület
pedig első lépésként világörökségi területté nyilvánítható.
Javasolja, hogy még további egyeztetéseket folytassanak le, hiszen egy egységes
koncepció felvázolására van szükség.
Kérdezi, hogy mi a véleménye ezzel a témával kapcsolatban a képviselő-testületnek.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Rábensteiner Viktor képviselő:
Nem érti, hogy hogyan lett beillesztve a Gárdonyi utcába egy elkerülő út, hiszen az
egy nagyon kicsi utca, s arra kamionok sem közlekedhetnek. Egy rendkívül szűk utca,
ahol 3,5 tonnánál nagyobb tömegű autók sem közlekedhet, ezért érthetetlen, hogy ott
még körforgalmat is jelöltek a párhuzamos utcában. Az elkerülő út a Velux-nál futna
ki, amit egyáltalán nem tart jó megoldásnak és nem is ért vele egyet.
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Fülöp Géza polgármester:
Elmondja, hogy ezt továbbítja másnap a szakértőknek, de tudomása szerint akkor a
kastély előtti területet fogják egyeztetni.
Horváth Zoltán képviselő:
A sportpálya feletti elkerülő utat nem érti, hogy miért kell a megjelölt helyen
elvezetni.
Fülöp Géza polgármester:
Ismerteti újra, hogy melyek a változtatni kívánt részek a kastéllyal kapcsolatban.
Takács György alpolgármester:
A világörökségi rész esetében arról volt szó, hogy nem fogadják el.
Fülöp Géza polgármester:
Ezt majd egy egységes koncepció keretében határozzák meg, a többi rész viszont
véleménye szerint elfogadható.
A közlekedéssel kapcsolatos kérdéskört még meg kell tárgyalni, abban viszont
mindenki egyetért, hogy a kisvasút körüli területet el lehet fogadni.
A rendezési tervvel kapcsolatos módosítások már 8 éve húzódnak, ideje lenne már
pontot tenni az ügy végére.
Akkor az állásfoglalás tehát: ahol metszi a szaggatott zöld út a kisvasutat - annak
kelet-nyugati vonalába -, addig menjen a kék, azaz a településközponti vegyes terület.
Amint a térképen is mutatta a kisvasút nyomvonaláig az egész terület - az eddig
zöldnek, azaz beépítésre nem szánt területnek jelölt is - kék legyen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

4.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: A.)A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról
szóló 7/2007.(VI.25.) rendelet módosítása
B.) A Fertődi Tanyagondnok Szolgálat szakmai programjának elfogadása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy március 22-én döntés született arról, hogy Tőzeggyármajor és
környékére tanyagondnoki szolgálat lesz felállítva. Ehhez szükséges az első
előterjesztés szerint a szociális rendelet módosítása, melybe bele kell foglalni ezt a
szolgáltatást is.
Ezt követően ennek a szakmai programját is egy határozattal el kell elfogadni,
valamint mivel ez egy külön szakfeladat lesz, ezért a polgármesteri hivatal alapító
okiratát is módosítani kell. Ehhez még csatlakozik néhány dolog, így azt a 7. napirendi
pontban majd külön tárgyaljuk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 7/2010. (IV.29.) Ör. rendeletét a szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 7/2007.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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:
20/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját elfogadja.

a

Fertődi

Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

5.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A Fertődi Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy június végével a Városi Könyvtár vezetőjének a megbízatása lejár,
ezért a fenntartónak - a jogszabályoknak megfelelően - intézkednie kell a pályázati
kiírás felől. A kiírásban szerepel, hogy milyen dokumentumok szükségesek az állás
betöltéséhez, valamint az a kitétel, miszerint előnyt jelent az 5 éves vezetői gyakorlat.
Amennyiben a testület az előterjesztésben foglaltakhoz hozzájárul, másnap fel kerül az
álláspályázat a kormányzati portálra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fülöp Géza polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
8

Fülöp Géza polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
21/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a jegyző útján haladéktalanul gondoskodjék a
Fertődi Városi Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának - az
előterjesztésben szereplő formában -, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő kiírásáról.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

6.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.)
A napirend tárgya: A Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
férőhelyszámának, egyúttal Alapító Okiratának módosítása
Napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy a tavaly beindított bölcsödét 10 férőhellyel hozták létre, mert a
jogszabály így rendelkezett. Időközben viszont változtak az előírások, s most akár 12
fővel is mehet a bölcsőde, amivel kapcsolatban jelezte az intézményvezető, hogy ezt a
létszámot is tudják teljesíteni. Mindezek alapján az alapító okiratot ennek megfelelően
szükséges módosítani, valamint az egyéb dokumentumokat is ehhez kell igazítani,
amennyiben hozzájárul a képviselő-testület a létszám emeléséhez.
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:
22/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertődi Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyszámát 2010. május 1jével 12 főben határozza meg; az érintett intézmény Alapító Okiratát
ennek megfelelően módosítja, egyben jóváhagyja az intézmény Szakmai
Programjának és egyéb belső dokumentumainak e változást átvezető
módosításait.
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Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a bölcsőde engedélyezett férőhelyszámát
érintő változással összefüggő egyes közigazgatási eljárásokat,
bejelentéseket indítsa el, ill. tegye meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
7.) Napirendi pont
( Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. )
A napirend tárgya: Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát tavaly módosította a testület,
viszont az időközben megváltozott költségvetési szakfeladatrend összevetése alapján
kiderült, hogy 4 db szakfeladatot nem tartalmaz az alapító okirat. Ezen kívül pedig
még a nemrég elfogadott tanyagondnoki szolgáltatást is be kell tenni a dokumentumba.
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:
23/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fertőd Város
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbi kiegészítésekkel hagyja
jóvá:
Alaptevékenysége 2010. május 1-től:
- 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
- 841191 Nemzeti ünnepek programja
- 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények,
kiállítások szervezése
- 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról
gondoskodjon.
Egyúttal megkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jóváhagyott
módosítást küldje meg a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron
Megyei Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartás átvezetése céljából.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. május 1.
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8.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ügyei
A.) A fertőendrédi tagiskola megszüntetése
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a Fertőendréd és az Agyagosszergény községek önkormányzatai
megkeresték hivatalunkat az intézményirányító társulás további működésével
kapcsolatos egyeztetés céljából. Fertőendréd jelezte, hogy annyira lecsökkent az 5.-6.
osztály tanulói létszáma, hogy a tagiskola fenntartásához szükséges jogszabályban
meghatározott minimum létszámot nem tudják biztosítani. Ezen kívül a 7.-8. évfolyam
kihelyezett osztályként történő működtetése sem mehet tovább jogszabályi változások
miatt. Mindezek alapján - a társulási megállapodásunk 10.) pontjában foglaltaknak
megfelelően - Fertőendréd hivatalosan is döntött arról, hogy a tagiskolát nem tudja
üzemeltetni, melyre vonatkozó határozatukat megküldték kérve, hogy gesztorként
mielőbb döntsünk a fertőendrédi tagiskola 2010. augusztus 31-vel történő
megszüntetéséről. A hivatalos megszűnéshez - az OKÉV munkatársának szakértői
véleményén kívül - szükséges még a Megyei Önkormányzatnak a hozzájárulása is,
mely folyamatban van.
Ezen döntés meghozatalán kívül szükséges még természetesen a társulási
megállapodást és az alapító okiratot is módosítani. Ehhez viszont még olyan
finanszírozási kérdéseket is meg kell beszélni a társult településekkel, amiket a
változások ugyancsak érintik. A társulási egyeztetésre a közeljövőben kerül sor,
melyet követően tudjuk a két alapdokumentumot módosítani, amiket a soron
következő ülésen terjesztünk a testület elé.
A napirend első határozata tehát arról szólna, hogy a fertőendrédi tagiskolát a fentiek
miatt megszünteti képviselő-testületünk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati
javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - mivel Fertőendréd
Község Önkormányzata jelezte, nem tudja tovább biztosítani tagiskolájában a
jogszabályban meghatározott minimum gyermeklétszámokat - a FertődAgyagosszergény-Ebergőc-Fertőendréd-Röjtökmuzsaj-Sarród
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás fertőendrédi tagiskoláját 2010. augusztus 31-vel
megszünteti.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a tagiskola megszüntetésével kapcsolatos
előkészületeket tegye meg, valamint a társulási megállapodás és az alapító okirat
szükséges módosításait a soron következő ülésre terjessze a testület elé.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
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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:
24/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel Fertőendréd Község Önkormányzata jelezte, nem tudja tovább
biztosítani tagiskolájában a jogszabályban meghatározott minimum
gyermeklétszámokat - a Fertőd-Agyagosszergény-Ebergőc-FertőendrédRöjtökmuzsaj-Sarród
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
fertőendrédi tagiskoláját 2010. augusztus 31-vel megszünteti.
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a tagiskola megszüntetésével
kapcsolatos előkészületeket tegye meg, valamint a társulási
megállapodás és az alapító okirat szükséges módosításait a soron
következő ülésre terjessze a testület elé.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
B.) Létszámleépítés az oktatási intézményekben
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az imént tárgyalt, s határozattal a megszüntetéséről döntött
fertőendrédi tagiskola vonatkozásában az ott tanító 4 pedagógus további
foglalkoztatására nincs lehetőség. Közülük 1 főnek határozott idejű kinevezése van a
2010. június 15-ig, így vele nem hosszabbít szerződést az intézmény. A másik 3
dolgozó közül 1 fő határozatlan idejű kinevezését határozott idejűre módosítva a
Prémium program alapján nyugdíjazzák, a megmaradt 2 közalkalmazott közül pedig 1
főt tud továbbfoglalkoztatni az iskola. A szükséges 2 fő leépítését tehát úgy oldanák
meg, hogy 1 fertőendrédi tagiskolában dolgozó és 1 a fertődi székhelyiskolában tanító
pedagógust küldenének el június 1-vel történő felmentéssel.
Az agyagosszergényi tagiskolában ugyancsak szükséges 1 fő létszámleépítést
végrehajtani, mivel önkormányzatuk jelezte, hogy a szükséges 3 főn túl bevállalt plusz
1 fő státuszt nem tudják tovább finanszírozni.
Tehát 3 fő létszámleépítéséről kell dönteni, 1 főt a fertődi székhelyiskola, 1 főt a
fertőendrédi, 1 főt pedig az agyagosszergényi tagiskolána vonatkozásában.
Az erre irányuló létszám-leépítési pályázat pedig július 12-ig benyújtásra kerül.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Garab Gáborné képviselő:
Elmondja, hogy a szülőket már tájékoztatták a helyzetről, akik megértették és
elfogadták ezt. Ezután tagiskolánként ismerteti a beíratottak számát, melyek
ismeretében egyértelmű, hogy ezeket a státuszokat sajnos nem tudják megtartani.
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Ezt követően Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati
javaslatot:
Fertőd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
intézményátszervezés
következtében, a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd:
a.) fertődi székhelyiskola vonatkozásában 1 fő pedagógus,
b.) agyagosszergényi tagiskolája vonatkozásában 1 fő pedagógus,
c.) fertőendrédi tagiskola vonatkozásában ugyancsak 1 fő pedagógus,
Összesen 3 fő dolgozó esetében a Kjt. 25.§ (2) bek. e.) pontja alapján 2010. június
29-vel történő módon létszámleépítésre nyújt be pályázatot.
Egyúttal nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzatmás intézményeinél, költségvetési
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken,
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélkül - foglalkoztatására nincs lehetőség.
Kijelenti továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza,
kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A testület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzati Minisztérium 4/2010.
(I.26.) ÖM rendelete alapján az egyszeri költségvetési támogatás igénylését nyújtsa be
a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához.
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintett dolgozó törvény szerint megillető járandóságaik
kifizetésére az előírt időben kerüljön sor.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
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:
25/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete intézményátszervezés
következtében, a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd:
a.) fertődi székhelyiskola vonatkozásában 1 fő pedagógus,
b.) agyagosszergényi tagiskolája vonatkozásában 1 fő pedagógus,
c.) fertőendrédi tagiskola vonatkozásában ugyancsak 1 fő pedagógus,
Összesen 3 fő dolgozó esetében a Kjt. 25.§ (2) bek. e.) pontja alapján
2010. június 29-vel történő módon létszámleépítésre nyújt be pályázatot.
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Egyúttal nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzatmás intézményeinél,
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az érintett munkavállaló
- munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül
- foglalkoztatására nincs lehetőség.
Kijelenti továbbá, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem
állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A testület megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzati
Minisztérium 4/2010. (I.26.) ÖM rendelete alapján az egyszeri
költségvetési támogatás igénylését nyújtsa be a Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához.
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintett dolgozó törvény szerint megillető
járandóságaik kifizetésére az előírt időben kerüljön sor.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal

9. Napirendi pont
Napirend tárgya: A Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd teljes körű
felújítására vonatkozó pályázat benyújtása
Napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy - mint az már korábban is elhangzott - március 1-vel ismét kiírásra
került az iskola felújítási pályázat, melynél annyi módosítás van a 2 évvel ezelőtti
változathoz képest, hogy az igények behatárolása érdekében kistérségenként csak 1
iskolára lehet pályázatot benyújtani. A polgármester úr előzetes egyeztetések útján
megtudta, hogy a kistérségünkben még Lövő és Iván pályázhatna, de ők nem kívánnak
indulni. Május elején lesz társulási ülés, melyre be kellett terjeszteni egy kérelmet arra
vonatkozóan, hogy a fertődi általános iskola felújítását támogassa a kistérség. A
tervező már készíti a kiírásnak megfelelő terveket, melyek alapján minimálisan
növekednek az építési költségek. Ezen kívül az újonnan előírt infokommunikációs
eszközök ugyancsak plusz költséget jelentenek, melyek beépítésével korrigált végleges
költségvetés így bruttó 233.118.527,- Ft lenne. Ebből az önerő 33.161.807,- Ft, mely
14,23 %, a támogatás mértéke pedig 199.956.720,- Ft, ami 85,77 %.
Amennyiben támogatja a testület a pályázat benyújtását, úgy ezekkel a számadatokkal
kellene elfogadni az erre vonatkozó határozatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Fülöp Géza polgármester előterjesztette a következő határozati javaslatot:
a) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett NYDOP-2010-5.3.1/A - Kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése c. pályázati kiírás keretében „A fertődi
mikrotérségi központi funkciókat ellátó általános Iskola komplex fejlesztése”
címmel pályázatot nyújt be.
b) A projekt teljes költségvetése: 233.048.537,- Ft, az alábbi megosztásban:
Pályázati költségvetésben
szereplő költségek
Támogatás:

199.978.950,- Ft – 85,81 %

Önerő:

33.069.587,- Ft – 14,19 %

ÖSSZESEN:

233.048.537,- Ft – 100 %

c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint a
megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2010-2011. évi költségvetésében
biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni.
d) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. május 17.
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:
26/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
a) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretében meghirdetett NYDOP-2010-5.3.1/A - Kisés mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése c. pályázati
kiírás keretében „A fertődi mikrotérségi központi funkciókat ellátó
általános Iskola komplex fejlesztése” címmel pályázatot nyújt be.
b) A projekt teljes költségvetése: 233.048.537,megosztásban:

Ft,

az

alábbi

Pályázati költségvetésben
szereplő költségek
Támogatás:

199.978.950,- Ft – 85,81 %

Önerő:

33.069.587,- Ft – 14,19 %

ÖSSZESEN:

233.048.537,- Ft – 100 %
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c) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint
a megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2010-2011. évi
költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre
fog állni.
d) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. május 17.

10. Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
Fülöp Géza polgármester:
Zárt ülést rendel el az Ötv. vonatkozó előírásai értelmében.
(Zárt ülés)
Fülöp Géza polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatokat:
27/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Michaela Mair (1190 Wien, Silbergasse 10-12/7.) tulajdonában lévő, a
fertődi Vörösmarty u. 11. szám alatti 241/16 hrsz-ú beépítetlen terület
megnevezésű 713 nm területű ingatlannak, valamint a rajta lévő félkész
90 nm-es háznak a tulajdonostól történő visszavásárlása, majd
továbbértékesítése az Önkormányzat többszöri próbálkozási ellenére
meghiúsult.
Azért, hogy fenti ingatlanon lévő foghíjas telek a városkép állapotát
tovább ne rontsa, tulajdonos kérelmére az önkormányzat feloldja az
ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat azért, mert
Michaela Mair vállalta, hogy azt csak úgy értékesíti tovább, ha az új
vevő kötelezettséget vállal az ingatlan 2 éven belüli beépítésére.
Felhatalmazza Fertőd Város polgármesterét és jegyzőjét, hogy
kérelmezőt fenti döntésről értesítsék, egyúttal gondoskodjanak a
földhivatalnál az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről.
Ezzel egyidejűleg Fertőd Város Képviselő-testületének 57/2009.(IX.30.)
fertődi Öh. hatályát veszti.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos
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28/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
a.) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Informatika
Mindenkié Alapítvány által meghirdetett INF-IEIF-10 kódjelű „Vissza
nem térítendő támogatás informatikai eszközök beszerzésére és
informatikai fejlesztésekre” célú kiírásához pályázatot nyújt be Fertőd
Város honlapjának „on-line városmarketing” készítésére.
b) A projekt teljes költségvetése: 170.000,- Ft, az alábbi megosztásban:
Pályázati költségvetésben
szereplő költségek
Támogatás:

85.000,- Ft

Önerő:

85.000,- Ft

ÖSSZESEN:

170.000,- Ft

c)Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint
a megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2010. évi
költségvetésében biztosítja, az a pályázat el nyerése esetén rendelkezésre
fog állni.
d) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
Határidő: 2010. május 26.

29/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évben oktatási,
kulturális és sport tevékenység támogatására benyújtott rendezvények és
egyéb célok közül első körben az alábbiakat támogatja:
- Tanári öregfiúk labdarúgó csapata
- Fertődi Fitness Fesztivál
- Eszterházi Baráti Kör Kamarakórus

58.500,- Ft
50.000,- Ft
150.000,- Ft

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

30/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmükre hozzájárul
ahhoz, hogy a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet (székhely: 9431 Fertőd,
Bartók Béla u. 1.) használatában lévő, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező fertődi 724/132 hrsz.-ú ingatlan használatára 2008-ban
kötött szerződést felbontsák, mivel a Szövetkezet gyermekek napközbeni
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ellátása tevékenységét a továbbiakban
gyermeklétszámra tekintettel.

szünetelteti

a

csekély

Hozzájárul még a Szövetkezetnek az épületre vonatkozó, saját költségén
megvalósított felújításaiból eredő 4.500.000,- Ft-os megtérítési
igényének kifizetéséhez is az alábbiak szerint:
- 1.000.000,- Ft - melyet az önkormányzat a tavalyi évben kifizetett beszámításra kerül,
- 3.500.000,- Ft-ot pedig legkésőbb 2010. június 30-ig átutal a
Szövetkezet részére.
Egyúttal megkéri e jegyzőt, hogy kérelmezőt a döntésről értesítse,
valamint gondoskodjon a fentiek végrehajtásáról.
Felelős: Fülöp Géza polgármester
dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2010. június 30.

31/2010. (IV.28.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy
Kisbér Város Önkormányzata az ún. Mini Magyarország Parkjában az
Esterházy kastélyt is elkészítse, melyhez 50.000 Ft-tal járul hozzá.
Egyúttal megkéri a jegyzőt, hogy Kisbér Város Önkormányzatát
tájékoztassa a döntésről, valamint gondoskodjon a megítélt támogatási
összegek kifizetéséről.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: folyamatos

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem volt, Fülöp Géza polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, a képviselő-testület ülését 20,00 órakor bezárta.
Kmf.

Fülöp Géza
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431. Fertőd Madách sétány 1. Telefon: 537-013.
3/2010.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2010. április 28-án (szerdán) 17,00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó

1.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása

Kövesházi Ilona
Pénzügyi ov.

2.) Fertőd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásának
alfogadása

Kövesházi Ilona
Pénzügyi ov.

3.) Fertőd Város Településrendezési terv módosítása

Fülöp Géza
polgármester

4.) A.)A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról
szóló 7/2007.(VI.25.) rendelet módosítása;
B.) A Fertődi Tanyagondnok Szolgálat szakmai programjának
elfogadása

Tulok Viktor
aljegyző

5.) A Fertődi Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása

Tulok Viktor
aljegyző

6.) A Fertődi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhely- Tulok Viktor
számának, egyúttal Alapító Okiratának módosítása
aljegyző
7.) Fertőd Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

8.) A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás ügyei

dr. Füzi Norbert
jegyző

9.) A Babos József Térségi Általános Iskola teljes körű felújítására
vonatkozó pályázat benyújtása

dr. Füzi Norbert
jegyző

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
11.) Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Fertőd, 2010. április 23.
Fülöp Géza
polgármester
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