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Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem
Jelen vannak: Kocsis Ferenc polgármester
Garab Gáborné
Horváth Zoltán
Kóródi Sándor
Dr. Molnár Ferenc
Patonai Tamás
Takács György képviselők.
dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző
A lakosság részéről 8 fő érdeklődő jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Kocsis Ferenc polgármester javasolja, hogy az egyéb döntést igénylő ügyeken kívül ami így a 6. napirend lenne - még az alábbi napirendi pontok felvételét ajánlja:
3.) Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd halasztást nem tűrő munkálatai
4.) Tőzeggyár Temető utcai járdaépítés terveinek elindítása
5.) Elit Kávéház (Fertőd, Fő u. 1. szám) megvásárlása
Patonai Tamás képviselő:
Javasolja a napirendi pontokhoz a bizottságok megválasztását is betenni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, hogy az SZMSZ elfogadása előtt sajnos ez nem lehetséges, s még az
ehhez szükséges végleges egyeztetések sem történtek meg.
Takács György képviselő:
Kéri, hogy a 3. napirendi pontnál megnevezett egyéb döntést igénylő ügyeknél minden
ügynek legyen pontos neve és írásos előterjesztése.
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Az általános iskola és a tőzeggyári járda építés ügyét munkaértekezleten
megtárgyalták, viszont az Elit kávéház ügyével kapcsolatban augusztus óta nincs
információja, ezért kéri, hogy annak tárgyalását halassza későbbre a testület.
Javasolja tehát, hogy az eredetileg 3. napirendi pontként szereplő egyéb döntést
igénylő ügyek helyett az általános iskola halasztást nem tűrő munkálatait, 4. napirendi
pontnak, pedig a tőzeggyári Temető utcai járda ügyét vegye fel, s tárgyalja a testület.
Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, hogy nem érti a képviselő felvetését, mivel a régi testületnek ő is
tagja volt, és mivel fent említett ügyet az a testület tárgyalta, ezért annak részleteit
ismernie kell.
Horváth Zoltán képviselő:
Afelől érdeklődik, hogy a bizottságokkal tudnak-e ezen ülésen foglalkozni?
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy mivel a bizottsági struktúra változni fog, s az az SZMSZ módosítását is
eredményezi, jelen ülésen nem volt tervbe véve a bizottságok tárgyalása.
Kóródi Sándor képviselő:
Közérdekű kérdések, bejelentések, tájékoztatók 5. napirendi pontként történő felvételét
javasolja.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az elhangzottak ismeretében az egyes módosító napirendi javaslatokat
egyenként fogja szavazásra bocsátani.
Először tehát javasolja, hogy az eredetileg tervezett Egyéb döntést, jóváhagyást ügyek
helyett 3. napirendi pontként a Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd halasztást
nem tűrő munkálatai kerüljön elfogadásra.
Napirendi javaslatot elfogadásra ajánlja és szavazásra bocsájtja.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendet elfogadta.
Ez után Kocsis Ferenc polgármester javasolja, hogy a Tőzeggyár Temető utcai
járdaépítés ügyét 4. napirendi pontban tárgyalja a testület.
A javaslatot elfogadásra ajánlja és szavazásra bocsátja.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendet elfogadta.
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5. napirendi pontként javasolja tárgyalni az Elit Kávézó megvásárlásának ügyét.
A javaslatot elfogadásra ajánlja és szavazásra bocsátja.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 nem
szavazattal 1 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elutasította.
Végül új 5. napirendnek javasolja felvenni az Egyebek, kérdések, bejelentések,
tájékoztatókat.
A javaslatot elfogadásra ajánlja és szavazásra bocsátja.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendet elfogadta.
Mindezek alapján a módosított, s jóváhagyott napirendi pontokkal kiegészített teljes
napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1.) Védőnői körzetek átalakítása

Tulok Viktor
aljegyző

2.) A polgármester költségtérítésének megállapítása

dr. Füzi Norbert
jegyző

3.) A Babos József Általános Iskola halasztást nem tűrő
munkálatai

Kocsis Ferenc
polgármester

4.) Tőzeggyár Temető utcában járda kiviteli terveinek
elkészítése

Kocsis Ferenc
polgármester

5.) Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
A napirend tárgya: Védőnői körzetek átalakítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: Tulok Viktor aljegyző
Tulok Viktor aljegyző:
Elmondja, hogy régi ügyről van szó, mivel kb. 2005-ben jelezte az ÁNTSZ, hogy még
a Fertődi Nagyközségi Tanács idejében kialakított 2 védőnői körzet, az akkori számok
szerint túl nagy, s több gyermeket lát el, mint ami szabályos lenne.
2005-ben született egy határozat arra vonatkozóan, hogy a testület ezt a helyzetet
orvosolni fogja, ám azóta nem történt érdemi döntés az ügyben. Időközben az ÁNTSZ
levélben kereste meg önkormányzatunkat, s azt javasolta, hogy a Fertőd I. körzetből
„át kellene tenni” az Agyagosszergény-Fertőendrédi védőnői körzetbe - annak
jelenlegi igen alacsony kihasználtsága miatt - az egykori Porpáczy szakközépiskola
diákjait. A Szakközépiskola fenntartója a Megyei Önkormányzat, s velük van egy
feladat ellátási szerződésünk, melyet ez esetben fel kellene bontani. A levelezésből az
derül ki, hogy a Megyei Önkormányzat, a Szakközépiskola, s az előző testület sem
támogatta az ÁNTSZ elképzelését, mivel presztízsveszteségnek érezte volna ezt a
lépést.
Többféle elképzelés volt, mint pld. a mostani területeket megtartva 2 helyett 3 védőnő
foglalkoztatásával lehetne egyenletesebbé tenni a fertődi körzetek leterhelését, persze
csak akkor, ha az OEP hozzájárulna, s finanszírozná ezt a megoldást, ugyanis saját
erőből ezt az önkormányzat nem tudná megoldani.
A másik megoldás szerint úgy lenne 3 védőnői körzet, hogy a szakközépiskola
diákjaihoz hozzátennék az agyagosszergényi és fertőendrédi gyerekeket úgy, hogy
megállapodás alapján Fertőd átvenné Agyagosszergény és Fertőendréd védőnői
feladatainak ellátását. Persze ezzel kapcsolatban az érintett önkormányzatokkal is
tárgyalásokat kellene lefolytatni.
A tény az, hogy a fertődi 1-es kör túlcsordult, és a 2-es körben is sok gyerek van,
Agyagosszergény-Fertőendrédi körzet viszont kicsi a körzet, mivel a fertőendrédi
tagiskola is időközben megszűnt.
A védőnők az egészségügyi alapellátáshoz tartoznak, a körzethatárt a székhely szerinti
önkormányzatnak kell megállapítani, figyelembe véve lakossági és demográfiai,
valamint a szakmai érveket.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Dr. Molnár Ferenc képviselő:
Először is azzal szeretné korrigálni az elhangzottakat, hogy a fertődi 3-as védőnői
körzet már régen létrejött, mikor még Fertőd nagyközség volt. Fertőd I. körzethez
tartozik Eszterháza, Sarród, Fertőszéplak és Fertőújlak, 2-es körzet Nyárliget és Süttör,
a 3-as pedig Agyagosszergény és Fertőendréd községeket fedi le.
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A Fertődi Nagyközség körzetével véletlenül estek egybe a védőnői körzetek.
Tájékoztatásul közli, hogy a védőnői rendszer a maga formájában szinte csak
Magyarországon található meg, szervezettsége, feladatellátása egyedülálló az egész
világon. A körzeteknek nincs köze a településhatárhoz, az minden esetben az
ellátandó, gondozandó kismamákhoz, illetve a megszületett 18 éves kort el nem ért
gyermekekhez igazodik, azok gondozásáról, szűréséről szól.
Véleménye szerint itt mindössze technikai problémáról van szó. A magyar
egészségügyet a magyar egészségbiztosító fizeti egy központilag meghatározott
pontszám alapján. A jelenlegi állapotok szerint elértünk egy bizonyos pontszámot, ami
után nem jár a működésre finanszírozás. Szakmai érvek alapján javasolta az ÁNTSZ
azt a megoldást, hogy a 3-as, azaz az agyagosszergény-fertőendrédi védőnői körzetbe
„tegyük át” a szakközépiskolát, így akkor a fertődi két körzetből eltűnne a felesleges
munka, a 3. körzetben viszont megnőne a létszám, s. ezáltal mindegyik körzet
megfelelő szinten tudna működni. Szakmailag az indokolja, hogy a szakközépiskolát
„adjuk át”, mivel a védőnő már magzati kortól gondozza a gyermeket, a
szakközépiskolába viszont a gyerekek 14 éves kortól kerülnek az ország minden
részéről. Itt a központilag előírt szűrővizsgálatot végzi a védőnő a sarródi háziorvossal.
Szerinte, ha szakmailag az ÁNTSZ, az egészbiztosító és a védőnői hálózat is egyetért a
szakközépiskola „átadásával”, akkor nem lehet akadálya ennek a megvalósítása.
Természetesen még egy fertődi védőnői körzetet is létre lehetne hozni, viszont az új
rendelőhely kialakítását is jelenti, ami nem kevés pénzbe kerülne az önkormányzatnak.
Két védőnői körzetnek jelenleg is egy védőnői rendelője van, ami gyermekorvosi
rendelőnek épült.
Az a cél, hogy jól működő védőnői körzeteket alakítsunk, amelyeknek optimális a
finanszírozása.
Azt javasolja tehát, hogy - a szakmai érveket figyelembe véve - a felvázolt módozatok
közül azt a verziót támogassa a testület, melynek alapján a szakközépiskola diákjait
„átadjuk” az Agyagosszergény-Fertőendréd védőnői körzetbe.
Takács György képviselő:
Elmondja, hogy beszélt a szakközépiskola igazgatónőjével, aki jelezte, hogy a
fenntartó Megyei Önkormányzat is kijelentette, hogy az iskola „átadása”, azaz a fent
vázolt javaslat támogatása esetén a kapuvári körzethez való csatoláson gondolkodik.
Dr. Molnár Ferenc képviselő:
A fentiekre hivatkozva elmondja, hogy szerinte félre értésről van szó, mivel ők nem
védőnői körzethatár módosításról beszélnek, hanem az orvosi ellátásról.
Horváth Zoltán képviselő:
Véleménye szerint ezért is jó lenne, ha meglennének a bizottságok, mert így több
oldalról meg lehetne vizsgálni az ügyet.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy régóta nem történt már előre lépés ebben az ügyben. Jelenleg az
Egészségbiztosítási Pénztár, az ÁNTSZ és az agyagosszergényi önkormányzat a fenti
körzethatár módosítást szorgalmazza. Ezzel szemben a szakközépiskola igazgatónője
szeretne a fertődi körzetnél maradni, ezért ellenzi az Agyagosszergény-Fertőendréd
körzethez való csatolást. Ha a szakközépiskola átkerül a fertődi önkormányzattól, attól
még ugyanannyi pénz kapunk a MEP-től, mint amennyit eddig kaptunk.
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Másik lehetőség, ha létrehozunk egy 3. védőnői körzetet, akkor szétosztjuk a
gyerekeket háromfelé, így viszont az önkormányzatnak kell finanszírozni azt a
különbözetet, amennyivel kevesebb normatívát ad az Egészségbiztosítási Pénztár.
A 2 védőnői körzet is gyenge felszereléssel működik, míg a 3. körzet létrehozása újabb
jelentős terheket róna az önkormányzatra.
Takács György képviselő:
Véleménye szerint a védőnői körzetmódosítással kapcsolatban mindenképpen
egyeztetni kellene a szakközépiskolával.
Kocsis Ferenc polgármester:
Úgy látja, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár és az ÁNTSZ javaslatával áll szemben
a Szakközépiskola és a Megyei Önkormányzat javaslata. Megjegyzi, hogy az ÁNTSZel eddig nem volt felhőtlen önkormányzatunk viszonya. Javasolja az általuk
szorgalmazott, szakmailag megalapozott módosítás elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elhangzottak ismeretében Kocsis Ferenc polgármester előterjesztette a következő
határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertőd I. védőnői körzet határát az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete javaslatát elfogadva - oly módon
módosítja, hogy e védőnői körzet a továbbiakban nem látja el a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja védőnői feladatait.
Fentiek alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal (9021 Győr, Árpád u.
32.), mint fenntartóval a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános
Művelődési Központja védőnői feladatai ellátására korábban kötött Megállapodást
2010. november 1-jei hatállyal felbontja.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettekkel a fenti döntést haladéktalanul írásban
közölje.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen
szavazattal, 1 nem szavazat ellenében meghozta az alábbi határozatot:
73/2010. (X.21.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fertőd I. védőnői
körzet határát - az ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete javaslatát
elfogadva - oly módon módosítja, hogy e védőnői körzet a továbbiakban
nem látja el a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános
Művelődési Központja védőnői feladatait.

7

Fentiek alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal (9021
Győr, Árpád u. 32.), mint fenntartóval a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat Általános Művelődési Központja védőnői feladatai
ellátására korábban kötött Megállapodást 2010. november 1-jei hatállyal
felbontja.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettekkel a fenti döntést
haladéktalanul írásban közölje.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A polgármester költségtérítésének megállapítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy az írásos előterjesztést megkapták a testület tagjai, ezért nem kíván
többet mondani a napirendről. Kocsis Ferenc polgármester írásban leadta az igényét a
költségtérítésre vonatkozóan, miszerint a költségátalányt szeretné választani. Az
előterjesztésben szereplő összeghatárok közötti összeget kell megállapítani
határozattal a testületnek.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Dr. Molnár Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy mivel a polgármester munkáját az önkormányzat érdekében végzi,
ezért javasolja a maximális összeget megállapítani, amit számlákkal lehet igazolni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Bejelentette személyes érintettségét az ügyben, ezért a napirend tárgyalásában, illetve
a szavazásban nem kíván részt venni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elhangzottak ismeretében Kocsis Ferenc polgármester előterjesztette a következő
határozati javaslatot a polgármester költségátalányára vonatkozóan:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kocsis Ferenc főállású polgármester
költségátalányát 2010. október 4. napjától történő folyósítása mellett havi 127.550,- Ft,
azaz Egyszázhuszonhétezer-ötszázötven Forintban állapítja meg.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
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Kocsis Ferenc polgármester a javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 1 igen
szavazattal, 5 nem szavazat ellenében a javaslatot elutasította.
dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy miután egyéb javaslat a polgármester költségátalányának mértékére
vonatkozóan nem hangzott el, ezért a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 18. § (3) bekezdése értelmében a polgármestert a képviselő-testület ülésének
napjától a más összegre vonatkozó határozat meghozataláig a költségátalány minimális
összege, azaz a tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő összeg - Kocsis Ferenc polgármester
esetében 85.030,- Ft - illeti meg

3.) Napirendi pont
A napirend tárgya: A Babos József Térségi Általános Iskola halasztást nem tűrő
munkálatai
A napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az általános iskola költségvetésének módosításával jár a tervezett, s
halasztást nem tűrő karbantartási és felújítási munkálatok elvégzése.
Az eszterházai iskola épülete - új iskolaépület - lapos tetejű, ami a könyvtár felőli
résznél a rossz szigetelés miatt rendszeresen beázik, a lámpabura összegyűjti a vizet,
ami által az rendkívül balesetveszélyes. A probléma végleges megoldása milliós
nagyságrendű lenne, amire viszont jelenleg nincs forrása az önkormányzatnak.
Átmeneti megoldásként egy vállalkozó vállalná, hogy bitumennel kiönti a sérült részt,
melynek a költsége 15.000,- Ft.
A radiátorok csövei meghajoltak, a szelepek megrongálódtak, melynek javítása kb.
150.000,- Ft a rendelkezésre álló árajánlat alapján.
Az ugyancsak ezen iskolában elhelyezendő, pályázaton nyert projektor táblák üzembe
helyezéséhez informatikai- és erősáramú kábelezés szükséges, ami kb. 20-25.000,- Ft.
A süttöri iskolánál a 2009-ben elvégzett felújítás során elmaradt a keringető-szivattyú
beépítése, amire elengedhetetlen szükség van, és ennek várható költsége 15.000,- Ft.
A mellékhelyiségben szükség van a piszoár javítására, aminek a javítási költsége a
bekért árajánlat alapján 70.000,- Ft.
Garab Gáborné képviselő:
Azzal szeretné kiegészíteni az elhangzottakat, hogy a fent említett informatikai
pályázatból elnyert 17 db laptopot megkapta az iskola, ám a hozzájuk tartozó csomag
sajnos vírusirtó programot nem tartalmazott, melynek költsége kb.: 70.000,- Ft.
A vagyonvédelem miatt fontos lenne riasztó berendezés felszerelése is, hiszen több
mint 20 millió Ft-os informatikai berendezés esetén a vagyon megőrzése a
legfontosabb, ám a rossz nyílászárók sajnos nem alkalmasak a biztonságos őrzésre.
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Patonai Tamás képviselő:
Szeretné elmondani, hogy amíg képviselő, addig semmilyen az önkormányzatot érintő
munkában nem vesz részt, nehogy vád érje az érdekeltsége miatt. Azt viszont
felajánlja, hogy segít a vagyonvédelemhez szükséges anyagok beszerzésében. A
szerelési munkálatokat társadalmi munkában a munkatársaival együtt meg tudja
oldani. A munkálatok kb.: 250-350.000,- Ft + ÁFA körüli összegbe kerülnének.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elhangzottak ismeretében Kocsis Ferenc polgármester először a Babos József
Térségi Általános Iskola Fertőd vagyonvédelmi berendezésének kiépítésére vonatkozó
határozati javaslatot terjesztette elő:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi Általános
Iskola Fertőd vagyonvédelmi berendezésének kiépítését támogatja, és a kivitelezési
munkákhoz szükséges 350.000,- Ft + ÁFA összeget biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester a javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
74/2010. (X.21.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi
Általános Iskola Fertőd vagyonvédelmi berendezésének kiépítését
támogatja, és a kivitelezési munkákhoz szükséges 350.000,- Ft + ÁFA
összeget biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester ezt követően a Babos József Térségi Általános Iskola
Fertőd eszterházai és süttöri épületével kapcsolatban, illetve azokat érintően felmerült
munkákkal kapcsolatos határozati javaslatot terjesztette elő:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi Általános
Iskola Fertőd eszterházai épületének tetőbeázásával, radiátorainak javításával, az ott
elhelyezett projektor táblák üzembe helyezésével, a laptopok számítógépes
vírusvédelmének biztosításával, valamint a süttöri épület keringető-szivattyújának
beépítésével, illetőleg a mellékhelyiség piszoár javításához szükséges 350.000,- Ft +
ÁFA összeget biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Kocsis Ferenc polgármester a javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
75/2010. (X.21.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Babos József Térségi
Általános Iskola Fertőd eszterházai épületének tetőbeázásával,
radiátorainak javításával, az ott elhelyezett projektor táblák üzembe
helyezésével, a laptopok számítógépes vírusvédelmének biztosításával,
valamint a süttöri épület keringető-szivattyújának beépítésével, illetőleg
a mellékhelyiség piszoár javításához szükséges 350.000,- Ft + ÁFA
összeget biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

4.) Tőzeggyár Temető utcai járdaépítési terveinek elfogadása
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Fertődön két utca (a Hársfa sor és a Tőzeggyárban
lévő Temető utca) nincs még szilárd burkolattal ellátva. Tőzeggyárban a Temető
utcában lévő földúton nagy forgalom van, mivel mezőgazdasági gépekkel a gazdák
ezen az úton közelítik meg a földeket. Temetések alkalmával a templom és a temető
közötti útszakaszon esőben nagy a sár, szinte egyáltalán nem járható az útszakasz.
Ahhoz, hogy az utat szilárd burkolattal lehessen ellátni, jelentős forrásra van szükség,
amit nem lehet kizárólag önerőből megoldani, mindenképpen pályázati forrást is
igénybe kellene venni hozzá.
Az utcából a nehézgépjármű forgalmat ki kell tiltani, de ezzel együtt a földekhez
vezető utat is járhatóvá kell tenni feltöltéssel, gléderezéssel. Mivel viszont e beruházás
megvalósításának időpontja előre nem látható, ezért a testület javaslata alapján
egyszerűbb megoldásként járdával lehetne átmenetileg megoldani a problémát. A
költségeket még nem ismerjük, ezért a tervek elkészítését el kell indítani, hogy ezek
alapján döntsön a testület a munka elvégzéséről.
Horváth Zoltán képviselő:
Véleménye szerint villanyoszlop állítására is szükség van, mivel a temetőnél nincs
közvilágítás, s ezáltal a halottas ház világítása is megoldódna.
Kóródi Sándor képviselő:
Kérdezi, hogy milyen típusú járdáról lenne szó pld.: aszfaltozott, kavicsos, térkő stb.?
Kocsis Ferenc képviselő:
Válaszában közli, hogy aszfaltos, betonos járda jöhet csak szóba, mivel ez az olcsóbb
megoldás.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester mindezek fényében a járda terveztetésének elindítására és
a temetőhöz történő villanyoszlop állítására és közvilágítás kiépítésére vonatkozó
határozati javaslatot terjesztette elő:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, s költségét 2010.
évi költségvetése terhére biztosítja annak, hogy:
- a.) Tőzeggyár Temető utcájában járdaépítés kerüljön megterveztetésre,
- b.) valamint ahhoz, hogy Tőzeggyár Temető utcájában a temetőnél villanyoszlop
állítására és közvilágítás kiépítésére kerüljön sor.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda szakasz terveinek
elkészíttetéséről, valamint villanyoszlop állítás és közvilágítás kiépítése ügyében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester a javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
76/2010. (X.21.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, s
költségét 2010. évi költségvetése terhére biztosítja annak, hogy:
- a.) Tőzeggyár Temető utcájában járdaépítés kerüljön megterveztetésre,
- b.) valamint ahhoz, hogy Tőzeggyár Temető utcájában a temetőnél
villanyoszlop állítására és közvilágítás kiépítésére kerüljön sor.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda szakasz terveinek
elkészíttetéséről, valamint villanyoszlop állítás és közvilágítás kiépítése
ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester

5.) Napirendi pont
Egyebek, kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Garab Gáborné képviselő:
A bejáró dolgozók kérését tolmácsolja, mivel az eszterházai buszmegálló oldala ki van
törve, ezáltal nem védi az időjárás viszontagságaitól az ott várakozókat.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Válaszában közli, utána kell nézni, hogy a buszmegálló épületeire vonatkozik-e az
önkormányzat vagyonbiztosítása, s ennek eredménye után lehet intézkedni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Bejelenti, hogy az alakuló ülés előtt Kóródi Sándor és Takács György írásban
nyilatkozott arról, hogy nem kíván alpolgármesteri tisztséget vállalni a testületben.
Most ismételten felteszi a kérdést: az eskütétel után is fenntartják írásban tett
nyilatkozatukat?
A megkérdezett képviselők igennel válaszoltak.
Takács György képviselő:
Azt kéri, amíg az SZMSZ módosítása nem kerül elfogadásra, addig a képviselőtestület mérsékelje az üléseit.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy amíg az új SZMSZ módosítása nem történik meg, addig a régi szerint
lehet dolgozni, ám a testületi tagokon múlik leginkább, hogy minél előbb elfogadásra
kerülhessen az SZMSZ módosítása.
Horváth Zoltán képviselő:
Szeretné tudni, hogy jelenleg milyen fázisban van a városrehabilitációs pályázat?
dr. Füzi Norbert jegyző:
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a városrehabilitációs pályázattal kapcsolatban
március 2-án kapta meg önkormányzatunk a támogatási értesítőt, melyben arról
tájékoztattak bennünket, hogy a több mint 3 éves előkészítő munka eredményeképpen
Fertőd Város Önkormányzata a városrehabilitációs programjával közel 540 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert.
A pályázatnak 5 projekteleme van, melyek egyike a már elkészült 34 db parkolóból
álló Vasút sori és Sarródi úti parkoló, valamint az ugyancsak időközben megépült
Haydn-sétány II. üteme, mely szorosan kapcsolódik az ugyancsak nyertes projektből
megvalósult Haydn-sétány I. üteméhez. A harmadik elem az Esterházy kastélytól a
süttöri templomig vezető 2 km kerékpárút megépítése. Negyedik eleme a süttöri
templom akadálymentesítése, és környékének rendezése, míg ötödik eleme pedig a
Kulturális és Szolgáltató Központ kialakítása a volt orosz laktanya épületében. Ezen öt
elemre vonatkozó pályázatunk nyerte a közel 540 millió Ft-os támogatást, egy 670
milliós összköltségvetésű pályázat keretében.
A pályázatnál 9 hónapos projektfejlesztési időszakot adott a Fejlesztési Ügynökség,
mint Közreműködő Szervezet. Ez azt jelenti, hogy december 2-ig kell minden elemre
vonatkozó tervet prezentálni, valamint a tervezéssel, a projekttel kapcsolatos
előkészítő munkálatot befejezni. Az előző testület az ütemtervnek megfelelően
szeptember végi testületi ülésén elfogadta a végleges akció területi tervet, valamint a
projektnek a végleges költségvetését.
Az ütemezés további részeként november végéig az összes tervet és az összes
csatolandó dokumentumot az ügynökség felé biztosítani kell, hogy ennek megfelelően
a polgármester december hónapban aláírhassa a Fertőd város legnagyobb volumenű
fejlesztését tartalmazó támogatási szerződést. A korábbi testületi tagok ismerik a
projektet, viszont mivel az újak előtt annak részletei nem ismeretesek, úgy gondolta,
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hogy az ő teljes körű tájékoztatásuk érdekében készít 3 kivonatos dokumentumot,
melyek az ülés előtt kiosztásra kerültek. Az egyik a projekt jelenlegi állását mutatja be,
a második a projekt részét képező új városközpontot érintő tervpályázat elkészítését, és
a hozzá kapcsolódó eljárás lebonyolítását tartalmazza, amit terveink szerint még az
idén szeretnénk kiírni, és jövő tavasz, nyár végéig lebonyolítani.
A harmadik elem pedig a Kulturális és Szolgáltató Központ megépítését követően aminek a bejezési határideje 2012 tavasza - annak üzemeltetésére vonatkozó tervezet.
A környékbeli települések (Fertőszentmiklós, Lövő, Petőháza) Szolgáltató Házainak
üzemeltetési struktúráit vette alapul, és az azzal kapcsolatos költségvetés kimutatása
került bele az anyagba.
A dokumentumok áttanulmányozását követően a közeljövőben fontos lenne a
Fejlesztési Ügynökségtől Kovács Tamás fejlesztési projektmenedzserrel történő
egyeztetés - akár egy munkaértekezlet keretén belül is - a pályázat további alakításával
kapcsolatban.
Kóródi Sándor képviselő:
Kérdezi, hogy mi történik akkor, hogyha a pályázat bizonyos elemei nem lennének
megvalósítva?
dr. Füzi Norbert jegyző:
Saját véleménye az, hogy miután több mint 3 éves rendkívül alapos tervezési munkán
vannak túl, a projekt megfelelően elő lett készítve.
5 témában lezajlott társadalmasítás volt ezzel kapcsolatban, amelybe rengeteg embert
sikerült bevonni, minden terület - úgy mint gazdaság, oktatás, egészségügy, kultúra,
turisztika - érintően. Többször szerveztek lakossági fórumot is, ahol a lakosság által
megfogalmazott elképzelések, javaslatok is be lettek a projektbe építve.
Látható tehát, hogy ez nem az előző testület ötletelgetése, hanem teljes körű, a
lakosság igényeit megvalósító pályázat volt. A pályázatból - mint már jelezte - két
elem időközben meg is valósult.
Feltételes közbeszerzéssel került sor a parkolók megépítésére, valamint a Haydn
sétány II. ütem megvalósítására.
Mivel a képviselő-testület elfogadta a végleges akcióterületi tervet, ezért projekt
elemeket illetően csak minimális módosításokra van lehetőség, ám ezen kérdésben
csak az előbb említett Kovács Tamás az, aki pontos információval tud szolgálni.
Komoly költsége volt már eddig is a projektnek, mivel a kiviteli tervek elkészíttetése
több millió Ft. Így például a Kulturális és Szolgáltató Központnak az engedélyes tervei
már korábban elkészültek, a kiviteli tervet illetően pedig a közbeszerzési szakértő úgy
tájékoztatta az előző testületet, hogy csak úgy írja alá az ügynökség a szerződést, ha
ilyen, vagy kevésbé részletes tender tervek készülnek. A kiviteli tervek közel 14 millió
Ft + ÁFA összegbe kerültek volna, míg a tender tervek 6 millió Ft +ÁFA költségbe
kerülnek, ami alapján döntött úgy az előző testület, hogy ez utóbbi megoldást
választja, s közbeszerzési eljárás keretében tender tervet készíttet.
A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, holnap aláírásra kerül a nyertes céggel
a tender terv elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés, melynek alapján a tervek
november 5-ig leszállításra kerülnek.
Mindezek alapján összefoglalva úgy látja, hogy szerinte nem indokolt a projekthez
való hozzányúlás, hiszen az számos problémát vethet fel, de ezzel kapcsolatban - mint
már elhangzott - Kovács Tamás projektmenedzser az illetékes.
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Azt viszont fontosnak tartja megjegyezni, hogy semmi olyan lépést nem szabad tenni,
amivel a támogatás végleges odaítélését kockáztatná meg az önkormányzat.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a testületi ülés holnap mindkét televízióban vágatlan
formában vetítésre kerül, mivel egyelőre még nem tudják élőben közvetíteni az ülést a
megfelelő technikai háttér hiány miatt.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester megköszönte mindenkinek a megjelenést és részvételt, a
képviselő-testület ülését 18.30 órakor bezárta.

Kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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