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Fertőd Város Képviselő-testületének 2011. január
(hétfő) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

10.

napján

Az ülés helye: Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem
Jelen vannak: Kocsis Ferenc polgármester
Garab Gábor Károlyné
Horváth Zoltán
Kóródi Sándor
dr. Molnár Ferenc Mihály
Patonai Tamás
Takács György képviselők.
dr. Füzi Norbert jegyző
Tulok Viktor
aljegyző.
A lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Ismertette a meghívóban szereplő napirendeket, majd megkérdezte, hogy a
képviselőknek van-e más napirendre javaslata.
A képviselők részéről napirendi javaslat nem hangzott el.
A meghirdetett napirendi javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. „A városközpont megújítás Fertődön” c. pályázat
végleges költségvetésének elfogadása

Kocsis Ferenc
polgármester

2. Egyéb döntést igénylő ügyek
2/1.) Fertődi Sportegyesület támogatási kérelme
2/2.) A polgármesteri hivatal számítógépes hálózati
végpontjainak bővítése

Kocsis Ferenc pm.
dr. Füzi Norbert
jegyző
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A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont: „A városközpont megújítás Fertődön” c. pályázat végleges
költségvetésének elfogadása
A napirend előadója: dr. Füzi Norbert jegyző
dr. Füzi Norbert jegyző:
Emlékezteti a testületet, hogy „A városközpont megújítása Fertődön” c. városrehabilitációs pályázatunk végleges költségvetését a 64/2010. (IX.29.) fertődi Öh.
számú határozatával fogadta el az előző képviselő-testület. A projektfejlesztési időszak
végén beadott pályázati dokumentációnkban is ez a határozat szerepelt, ám az
időközben megkapott hiánypótlás eredményeképpen az Ügynökség kérésére
arányosítani kellett a tervezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés és könyvvizsgálat
költségeit a Kulturális és Szolgáltató Központ gazdasági funkciójára vonatkozóan,
mely kisebb változtatást igényel. Ezen tevékenységek arányos része ugyanis csak 30
%-os intenzitással vehető igénybe, mely módosítás következtében azonban a saját
forrás nagysága is megnövekedett 351.089,- Ft-tal. Mindezek figyelembevételével a
testületnek két választási alternatívája van:
- vagy a január 14-i hiánypótlási határidőig határozattal erősíti meg az új saját forrás
összegét,
- vagy fenntartja korábbi testület által elfogadott önerő nagyságát, emiatt viszont a
pályázat elszámolható költségét és támogatási összegét is arányosan csökkenteni
szükséges, ami kb.: 3 millió Ft-os támogatás csökkenést eredményez.
Fentiek alapján javasolja, hogy a testület támogassa a plusz önerő megadását annak
érdekében, hogy ne veszítsen el ezáltal kb.: 3 millió Ft-ot.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
a) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett „A városközpontok funkcióbővítő megújulása a nem
megyei jogú városokban” című NYDOP-2009-3.1.1/A kódszámú pályázati felhívásra
benyújtott NYDOP-2009-3.1.1/A-09-If-2009-0003 azonosító számú ”A városközpont
megújítása Fertődön” című pályázat véglegesített költségvetését az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
A projekt teljes költségvetése: 675.213.205,- Ft, az alábbi megosztásban:
Támogatás:

536.288.958,- Ft

Önerő:

138.924.247,- Ft

ÖSSZESEN:

675.213.205,- Ft

b) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint a
megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2009-2010-2011-2012. évi
költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni.
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c) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e véglegesített költségvetés és az
egyéb szükséges dokumentumok második fordulós pályázati eljáráshoz történő
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. január 14.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
1/2011. (I.10.) fertődi Öh.:
a) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretében meghirdetett „A városközpontok
funkcióbővítő megújulása a nem megyei jogú városokban” című
NYDOP-2009-3.1.1/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtott
NYDOP-2009-3.1.1/A-09-If-2009-0003
azonosító
számú
”A
városközpont megújítása Fertődön” című pályázat véglegesített
költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A projekt teljes költségvetése: 675.213.205,- Ft, az alábbi megosztásban:
Támogatás:

536.288.958,- Ft

Önerő:

138.924.247,- Ft

ÖSSZESEN:

675.213.205,- Ft

b) Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önrészt, valamint
a megvalósítás során felmerülő további költségeket a 2009-2010-20112012. évi költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén
rendelkezésre fog állni.
c) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e véglegesített
költségvetés és az egyéb szükséges dokumentumok második fordulós
pályázati eljáráshoz történő benyújtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. január 10.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester

2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
2/1.) Fertődi Sportegyesület támogatási kérelme
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Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a Fertődi Sportegyesület vezetői azzal a kéréssel fordultak a
testülethez, hogy a 2011. évi támogatásuk terhére januárban esedékes 60.000 Ft-os
kifizetési kötelezettségük teljesíthetőségéhez előleget adni szíveskedjenek.
Levelükben leírják még, hogy 2011. évre 6,5 millió Ft-os költségvetéssel kalkulálnak,
mely magában foglalja egy serdülő csapat felállítását, helyi edző képzését, illetve a
mérkőzésekkel kapcsolatos valamennyi költséget. Reményét fejezik ki még annak,
hogy a képviselő-testület továbbra is kiemelten támogatja majd a Sportegyesületet.
Elhangzottak alapján javasolja, hogy a testület bocsássa a Sportegyesület
rendelkezésére a kért 60.000,- Ft-ot a 2011. évi támogatásuk terhére.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fertődi
Sportegyesület részére 60.000,- Ft támogatást biztosít január hónapban a később
megállapítandó 2011. évi támogatásuk terhére.
Egyúttal felhatalmazza Kocsis Ferenc polgármestert, hogy a megítélt összeg
határidőben történő kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. január 31.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
2/2011. (I.10.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Fertődi Sportegyesület részére 60.000,- Ft támogatást biztosít január
hónapban a később megállapítandó 2011. évi támogatásuk terhére.
Egyúttal felhatalmazza Kocsis Ferenc polgármestert, hogy a megítélt
összeg határidőben történő kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2011. január 31.

2/2.) A polgármesteri hivatal számítógépes hálózati végpontjainak bővítése
dr. Füzi Norbert jegyző
Elmondja, hogy a többször említett ÁROP szervezetfejlesztési pályázat keretében a
Polgármesteri Hivatalban jelentős számítógépes hálózatfejlesztés valósult meg, melyen
keresztül az internet elérhetőség is biztosított. E hálózatnak viszont az okmányiroda és
a munkaügyi iroda melletti helyiség - a beruházási ügyintéző és a leendő
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projektmenedzser helye - nem részese, ugyanakkor mindkét egység számtalan
feladatát csak úgy tudná ellátni, ha csatlakozhatna ehhez.
Komoly előrelépés lenne ez a népesség-nyilvántartás, a vállalkozói kérelmek fogadása,
vagy a gépjármű állomány küldése terén. Az okmányirodában tapasztalható
színvonalas munkavégzés növelése érdekében elengedhetetlen volna ezen technikai
fejlesztés mielőbbi megvalósítása. A kiépítésre kerülő 3 db számítógépes hálózati
végpont közül 2 db végpont a munkaügyi iroda helyiségében 1 db végpont az
okmányiroda egyik helyiségében lenne, melynek ára előzetesen kért árajánlat alapján:
68.400,- Ft + ÁFA. Ezen költség tartalmazza a kábelezést, kábelcsatornázást, a
szükséges szerelvényeket, valamint a munkadíjat.
Mindezek fényében kéri a testületet, hogy támogassák a végpontok kiépítését.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester előterjeszti a következő határozati javaslatot:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fertőd Város
Polgármesteri Hivatali helyiségeiben 3 db hálózati végpont kiépítését engedélyezi
68.400,- Ft + ÁFA összegben a 2011. évi beruházások előirányzata terhére.
Egyúttal felhatalmazza Kocsis Ferenc polgármestert, hogy az ügyben intézkedjen.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
( szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
3/2011. (I.10.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Fertőd Város Polgármesteri Hivatali helyiségeiben 3 db hálózati végpont
kiépítését engedélyezi 68.400,- Ft + ÁFA összegben a 2011. évi
beruházások előirányzata terhére.
Egyúttal felhatalmazza Kocsis Ferenc polgármestert, hogy az ügyben
intézkedjen.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
Több tárgy nem volt, Kocsis Ferenc megköszönte a megjelentést, a részvételt, s a
képviselő-testület ülését 18.00 órakor bezárta.
kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd Madách sétány 1. Telefon: 537-013.
1/2011.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2011. január 10-én (hétfő) 17.00 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
Tárgy:

Előadó:

2. „A városközpont megújítás Fertődön” c. pályázat
végleges költségvetésének elfogadása

Kocsis Ferenc
polgármester

2. Egyéb döntést igénylő ügyek
2/1.) Fertődi Sportegyesület támogatási kérelme
2/2.) A polgármesteri hivatal számítógépes hálózati
végpontjainak bővítése

Fertőd, 2011. január 6.

Kocsis Ferenc
polgármester
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