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Fertőd Város
Képviselő-testülete
2/2012. számú
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. január 30-án (hétfő) 08.00
órai kezdettel megtartott Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Kistanácsterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző
dr. Irinkov Dimiter Mihály
Gergácz Imréné
Horváth Tibor
Patonai Tamás
Szabó Antal

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

Tulok Viktor

aljegyző

képviselők

Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 6 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT:

Tárgy:
1. Fegyelmi eljárás kezdeményezése (zárt ülés)

Előadó:
Kocsis Ferenc
polgármester

2. Egyéb döntést igénylő ügyek
Kocsis Ferenc polgármester
Elmondja, hogy tegnapelőtti illetve tegnapi napon e-mail-en keresztül kimentek az
előterjesztések. Ezeket ismerteti téma szerint és utána szavaznak a napirendre vételről.
Kimondottan olyan témák, amelyek sürgősek és gyakorlatilag utolsó 2-3 napban
kerültek elő. Közli, hogy a héten még tervez képviselő-testületi ülést. Ismerteti a 2.
napirendi pontot témák szerint.
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2/1. Felhatalmazás az Informatikai Szabályzat felülvizsgálatára.
2/2. Archiváló adatmentés ügye
2/3. Közterület fenntartása tárgyában kiírt tender ügye.
2/4. Egyéb sürgős intézkedést igénylő ügyek átbeszélése.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
(szavazás )
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
szavazattal - egyhangúlag - a napirendeket elfogadta.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Fegyelmi eljárás kezdeményezése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy az előzetes döntésnek megfelelően ezt a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
(Zárt ülés)
Kocsis Ferenc polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot:
10/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
polgármester (az 1990. évi LXV. törvény a helyi
önkormányzatokról 35. § (2) bekezdése alapján)
munkájának
akadályozása,
valamint
adott
utasításainak végre nem hajtása miatt fegyelmi
eljárást kezdeményez dr. Füzi Norbert jegyző ellen.
Fegyelmi bizottság elnökének dr. Irinkov Dimiter
Mihály alpolgármestert bízza meg. Tagjai: Kisberk
Ferenc Győző alpolgármester, Horváth Tibor
képviselő, Szabó Antal képviselő.
Felelős: dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Határidő: azonnal
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2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
2/1. Napirendi pont
Napirend tárgya: Felhatalmazás az Informatikai Szabályzat felülvizsgálatára
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
A múltkori adatmentés kapcsán merült fel az, hogy jogszerű volt-e vagy sem annak
elrendelése. Átnézte az informatikai szabályzatot, mely – a többi szabályzattal együtt a pénzügyi osztály vezetőjénél található. Tavaly augusztusban kért minden
szabályzatból egy példányt, azokat megkapta, bár valamennyi áttanulmányozására
nem került sor.
2007-ben ő – még köztisztviselőként - elkészítette az Informatikai Szabályzattervezetet, melyet 2008-ban frissített az új jogszabályi előírásoknak megfelelően, azt
odaadta jegyző úrnak és kérte tőle, hogy testületi határozattal fogadják el. Ezek után
2010-ben egy általa nem ismert, neki be nem mutatott Informatikai Szabályzat lépett
érvénybe, amiről kiderült, hogy hiányos.
Elmondja, hogy az Önkormányzatnál archiváló adatmentés nem történik. Ahhoz, hogy
a biztonságos működés garantálva legyen, jelenleg egy szerver üzemel a Hivatalban (a
földszinten), amire rá vannak kapcsolva a pénzügyi osztály gépei. A szerver
folyamatosan (naponta) menti a rákapcsolt számítógépek adatállományát, majd 3-4
nap után felülírja ezeket, mivel megtelik a tárolókapacitása. Az adatmentés célja: a
pénzügyi osztály számítógépein történő esetleges váratlan meghibásodás/rendszer
összeomlás után ne vesszenek el az adatok, azokat akár 3-4 napra visszamenőleg is
vissza lehessen állítani.
Példának elmondja, ha pénzügyi osztályvezető beteg egy hónapig és egy hónap után
visszajön, és azt mondja, nincs meg az adatállomány a gépén, akkor azt már nem
tudják visszaállítani, mert nincs archiválás. Elmondja, hogy pl. a Soproni
Önkormányzat (nagyon helyesen) kettő naponta archiváló mentést végeztet.
Gyakorlatilag ami nálunk történik, az nem adatmentés. Két gondja van. 1. A
számítógépes munkaállomások egy részén történik csak mentés. Egyáltalán nincs
mentés a jegyző úr, aljegyző úr, titkárság és a polgármester gépéről. 2. Archiváló
mentés pedig egyáltalán nincs. Előterjesztésben leírta, hogy az okmányiroda gépei
nem az Önkormányzathoz tartoznak, nem az Önkormányzat rendszeréről működnek.
Azok esetében a BM megoldja ezen gépek folyamatos mentését.
Egyeztetett a Juronits Norberttel és javasolja, hogy elég negyedévente egyszer teljes
adatállományt menteni. Azt winchesterre mentik, majd 1 évig megőrzik. Közli, hogy
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az informatikai szabályzatot felül kell vizsgálni. Egészítsék ki az archiváló- és teljes
körű mentéssel. Kérdezi aljegyző urat: kiadták-e az Alkalmazotti Nyilatkozatot, azt
aláírták-e a dolgozók (mert szabálytalanság esetén ez a szankcionálás alapja), kiadásra
került-e a Szoftver Etikai Kódex.

Hozzászólások:
Szabó Antal képviselő
Elmondja, hogy le van döbbenve, hogy az elmúlt 5 évben biztonsági adatmentés nem
is volt. Gondolja, mint laikus, hogy 1 évnél tovább kellene tárolni az adatokat, mert
úgy tudja: köztörvényes bűncselekmények elévülése 5 év. Nem tudja, hogy a
jogszabály mond-e erről valamit. Szabályozni kellene, hogy milyen időközönként,
melyik gépekről kell mentést csinálni, és ki őrzi meg, és meddig. Helyi rendeletet
kellene alkotni.
Kocsis Ferenc polgármester
Az informatikai szabályzat erről rendelkezik. A jegyzőt nevesíti a biztonságos őrzésre.
Tudni kell, ha pl. a jegyző ezt megszegi (lemezt töröl stb.), jogszabálysértést követ el.
Ugyanakkor nem szabad egyetlen alkalmazottról sem feltételezni, hogy készakarva
ilyet elkövetne. Azt hogy a jegyző őrizze: hivatali adatállományról van szó, nem lát
benne kivetnivalót. A 12 hónapig tartó őrzésben lehet valami igazság, ha pl. gazdasági
bűncselekmény gyanúja merül fel.
Szabó Antal képviselő
Közli, hogy a törvény azt mondja, hogy 5 éven belül nem évül el, de gyanú esetén
célszerű két éven belül elkezdeni a vizsgálatot.
Kocsis Ferenc polgármester
Módosító indítványként felvetheti Szabó Antal képviselő, hogy ne 12 hónap, hanem
24 hónap legyen az őrzési idő.
Horváth Tibor képviselő
Biztosan van az önkormányzatnál egy adatkezelési szabályzat, hogy a számlákat
meddig kell megőrizni papíron és elektromos úton. Gondolja, nem kell mindent
megőrizni.
Patonai Tamás képviselő
Szerinte is le kell menteni az adatállományt, de ebben lépni nem az ő dolga és nem is a
képviselő-testület kompetenciája. A hivatal működése a hivatalra tartozik és nem a
Képviselő-testületre. Kérdezi, miért a Képviselő-testület dönt arról, hogy lementsék-e
az adatokat? Van a hivatalnak vezetője, ő dolgozza ki.
Gergácz Imréné képviselő
Javasolja, hogy fogadják el a 12 hónapot.
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Tulok Viktor aljegyző
Nem biztos benne, hogy 12 hónapig lehet-e őrizni vagy sem ezeket az adatokat. Ha a
határozati javaslatban 12 hónap szerepel, akkor tegyék bele, hogy lehetőleg 12
hónapig megőrizni.
Horváth Tibor képviselő
Szerinte a rendszergazdával kell egyeztetni, a jogi oldalt pedig jegyző, aljegyző úrral.
Patonai Tamás képviselő
Elmondja, hogy a bankbiztonságnál a videó felvétel 50 nap, személyes adatot 3 napig
őrzik meg. Utána zúzda. Javasolja, 12 hónap és a lehető leghosszabb ideig megőrizni.
Dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Patonai Tamás képviselő társával egyetért. A lehető leghosszabb ideig megőrizni.
Gergácz Imréné képviselő
Közli, hogy minimum 12 hónap, vagy a lehető leghosszabb ideig.
Patonai Tamás képviselő
Ha magánemberként videofelvételt csinál, azt 3 napig őrizheti meg. Ha hangot rögzít
az étteremben, 1 óráig őrizheti meg.
Kocsis Ferenc polgármester
Nem ugyanaz a kettő. Itt archiváló adatmentésről van szó.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Véleménye szerint a 12 hónap megfelelő.
Patonai Tamás képviselő
Véleménye szerint úgy kell megfogalmazni, hogy a lehető leghosszabb ideig,
maximum 12 hónapig.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Elmondja, hogy a törvény ellen nem szavazhat.
Patonai Tamás képviselő
Elmondja, lehető leghosszabb ideig, maximum 12 hónapig.
Tulok Viktor aljegyző
Véleménye szerint úgy kell megfogalmazni, hogy leghosszabb határideig, lehetőleg 12
hónapig megőrizni.
Gergácz Imréné képviselő
Kérdezi, hogy a felelős dr. Füzi Norbert jegyző? Ha nem jön vissza?

6

Kocsis Ferenc polgármester
Elmondja, hogy mindig van helyettes. A határozati javaslatba beveszi a
„jogszabályban előírt leghosszabb ideig, de lehetőleg 12 hónapig” fordulatot.
Határozati javaslatot felolvassa.
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:
11/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza
Fertőd Város jegyzőjét a Polgármesteri Hivatal
Informatikai Szabályzatának felülvizsgálatára, a
teljes
körű
és
archivált
adatállomány
negyedévenkénti
mentésének
abba
történő
beillesztésére.
Az
adatmentést
tartalmazó
merevlemezeket jogszabályban előírt leghosszabb
ideig, lehetőleg 12 hónapig kell őrizni, azok
őrzéséről a jegyzőnek kell gondoskodnia.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2012. február 15.

2/2. Napirendi pont
Napirend tárgya: Archiváló adatmentés ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
A hivatali adatmentés nagy port vert fel a Kisalföld on-line oldalán. A Kisalföld
nagyon korrekt módon közölte az anyagot, míg a fertopart.hu portál már nem volt
teljesen korrekt. Polgármesterként nem tartott rá igényt, hogy a vádakra reagáljon. A
végrehajtott archiváló adatmentés véleménye- és más jogi emberek véleménye szerint
is teljesen jogszerű volt. Jegyző úr kérte, hogy az archiválást tartalmazó lemezt az
aljegyző úr jelenlétében azonnal semmisítsék meg. Jogszabálysértést nem állapított
meg idáig senki, ezért a megsemmisítést nem tartja indokoltnak.
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Hozzászólások:
Patonai Tamás képviselő
Pontosan nem ismeri a hátteret. Ha megsemmisítésre kerül a dokumentáció, az
adatmentés, melyre esetleg későbbiekben, egy perben szükség lenne (a rajta lévő
adatokra), akkor fel tudják majd mutatni, hogy itt van az adatmentő lemezen. Ebből a
szempontból azt mondja: ne legyen megsemmisítve. A másik oldal: ha csakugyan
törvényt sért a dolog, akkor meg nem fog asszisztálni ahhoz, hogy meg legyen
semmisítve. Nem tud pálcát törni az igen és a nem között, ennél a napirendi
szavazásnál ő tartózkodni fog.
Kocsis Ferenc polgármester
Nem kell pálcát törni. Addig törvényes, amíg meg nem állapítják a törvénytelenséget.
Pillanatnyilag törvényes.
Szabó Antal képviselő
Előbbieket kiegészítve elmondja, ha egyszer arról döntöttek, hogy időközönként
legyen adatmentés, megőrizzük az adatállományt bizonyos ideig, akkor teljesen
kézenfekvő ez az adatmentés. Ha esetleg bűncselekmény gyanúja merül fel, minden
titkosan van kezelve, amíg bírósági kérésre ki nem kell adni. Ha bűncselekmény
gyanúja merül fel, igenis ki kell adni a titkos anyagokat, addig titkos anyagként kell
kezelni. Ez szerinte teljesen törvényes volt abban a tudatban, hogy az elmúlt 5 évben
ilyen nem is volt. Ha már elhatározták, hogy legyen adatmentés és ha már a kezükben
van az az elmúlt bizonyos időszakra vonatkozóan, akkor már ne semmisítsék meg.
Patonai Tamás képviselő
Most hoztak egy határozatot, az mostantól él. Legyen adatmentés.
Horváth Tibor képviselő
Bíróság majd eldönti, hogy törvényes volt-e vagy sem. Ha már megvan a lemez, akkor
ne semmisítsék meg. Ha jól tudja, az le van pecsételve, el van zárva.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Közli, hogy az el van zárva.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Kérdezi: közjegyzőnél nem szükséges letétbe helyezni?
Kocsis Ferenc polgármester
Mindenképpen közjegyzőnél lesz letétbe helyezve.
Patonai Tamás képviselő
Ha megállapítják, hogy az egész törvénytelen volt, e mellett asszisztálni nem fog.
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Kocsis Ferenc polgármester
Az újságban sok hamis információ jelent meg. Szó sem volt olyanról pl., hogy
kizavartak valakit közben az irodából.
Horváth Tibor képviselő
Kérdezi, hogy jutott el az eset híre a jegyzőhöz?
Kocsis Ferenc polgármester
Elektronikus levélben jelezte azt a jegyző úrnak, amikor az adatmentés lezárult.
Telefonon ugyanis napok óta elérhetetlen volt, a választások óta vezetés nélkül maradt
a Hivatal. Aljegyző úr is távol volt - ő aznap vizsgázott.
Kocsis Ferenc polgármester a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
12/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Képviselő-testülete egyetért a
polgármester által kezdeményezett, 2012. január 18án történt archiváló adatmentéssel, egyben úgy dönt,
hogy az adatmentés lemeze nem semmisíthető meg,
annak biztonságos őrzéséről Fertőd Város
polgármestere gondoskodjon addig, míg a
Képviselő-testület
újabb
határozatában
a
megsemmisítésre engedélyt nem ad.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2/3. Napirendi pont
Napirend tárgya: Közterület fenntartása tárgyában kiírt tender ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
Közterület fenntartás tender 3 évre irható ki. A Segítő Kéz Szociális Szövetkezettel
megkötött 3 éves szerződés 2012. január 31-én letelt, a Szövetkezet elküldte dolgozóit.
Kiírásra került az új tender, amely szintén 3 évre szól. Tudni kell: bruttó 20 millió Ft-
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ból nem áll meg az idei közterület fenntartás. A közutak hó eltakarítása ebbe nincsen
belekalkulálva, arra más vállalkozókkal van szerződésünk.
Az Önkormányzat anyagi helyzetét ismerve össze kell húzni a „nadrágszíjat” és a
legszükségesebb tevékenységekre kell koncentrálni. Javasolja, hogy indítsák újra a
település fenntartó kft-t, vegyék át a szövetkezet dolgozóit. Itt 4 fő átvételéről van szó.
Az ő éves bérüket és a kft. vezetőjének bérét kell biztosítani, és ez szerinte 20 millió
forintból bőven megoldható. Tovább javítja a helyzetet, ha közmunka programból
kapnak embereket, mert az állam finanszírozza azok bérét. Fontos, hogy megfelelő
vezető kerüljön a Kft élére. Ha parlagfű gond van, ennek kaszálását is elvállalhatják.
Egyszerűbb őket megfizetni, mint bírságot fizetni. További lehetőség, hogy adott
pályázatoknál a Kft indul az önkormányzat érdekében, így az áfát vissza tudják
igényelni.
Az Alakuló ülés után egyeztetett a közbeszerzési szakértővel. Mindenképpen vissza
kell vonni a tendert, mivel 3 éves időtartamú szerződést a Képviselő-testület nem
támogat. Így két lehetőségük van. 1. Kiírják 1 évre újra a tendert, de akkor a 20 MFt
feletti (nettó) kiadást be kell tervezni. 2. Megalapítják azonnal az önkormányzati Kft-t,
ebben az esetben igaz ugyan, hogy eszközöket, gépeket is kell vásárolni, de bevétel is
jelentkezik. A 20 MFt-os forrás várhatóan ezen dolgokra fedezetet biztosít. Horváth
Tibor képviselő vezetésével, gazdasági embereket bevonva ki kell dolgozni a Kft.
térülési számításait, ill. hogy mikortól munkaképes a Kft. Nem kell a céget bejegyezni
ahhoz, hogy munkát végezhessenek.
Hozzászólások
Horváth Tibor képviselő
Közli, hogy a bejegyzés 1-2 nap.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Közli, hogy viszonylag rövid idő, egy hét.
Kocsis Ferenc polgármester
Akkor átmenetileg valamelyik vállalkozót meg kell bízni azzal, hogy egy hónapig még
végezze e teendőket, hogy rugalmas legyen az átadás.
Horváth Tibor képviselő
Nem a kft. bejegyzése a hosszú, hanem felépíteni a szervezetet.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
A kormány ígéretének megfelelően lesz egy olyan pályázati lehetőség, hogy 2 évre
meg lehet igényelni a tb-járulékot és a munkabért. Nem tudja, hogy új kft-nél ez
működik-e. Ez a pályázat még nincs megnyitva. Elmondja, hogy ez március 1-től vagy
április 1-től lesz aktuális. Ezt az időszakot kell áthidalni valamilyen módon. Szerinte
külsős vállalkozókkal. Ez egy olyan időszak, amikor kevés pénzből ezt meg tudják
oldani. Javasolja, hogy egy külsős személyt bízzanak meg április 1-ig. Legyen 2 hónap
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arra, hogy felépítsék a szervezetet, kidolgozzák annak a technikáját illetve
kiszámolják, hogy érdemes-e kiírni a pályázatot. Április 1-ig még alacsonyak a
költségek.
Kocsis Ferenc polgármester
Két dolog van, amit február-márciusban mindenképp meg kell csinálni. Hó eltakarítás,
síkosság mentesítés és a szeméttároló edények ürítése.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Kérdezi, hogy a Segítő Kéz Szolgáltató Szövetkezet ezt mennyiért csinálta meg?
Kocsis Ferenc polgármester
A mai döntés függvényében megkeresi a Segítő Kéz Szociális Szövetkezetet, a Kuslics
Kertépítő Vállalkozást, valamint még egy vállalkozót, aki átvenné a Segítő Kéz
Szolgáltató Szövetkezet embereit. Úgy tudja, hogy a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet
nem akart indulni a tenderen. Ha vállalják a munkát február-március hónapra, akkor a
korábbi tenderáron erre lehetőséget kapnak (4 emberükből 2 fertődi, akiket
foglalkoztatnak).
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Jelzi: nem mindegy, hogy mennyiért.
Kocsis Ferenc polgármester
Annyiért, amennyi a szerződésben szerepel.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Abba a nyári fűnyírás is be van építve.
Kocsis Ferenc polgármester
Nem. Azt a munkát számolhatja csak el, amit megrendelnek tőle. Mindig így
működött, csak a m2 -ekkel voltak gondok. Hó eltakarítása, síkosság mentesítés,
hulladékedények ürítése lesz megrendelve 2 hónapra előre.
Gergácz Imréné képviselő
Mindennel egyetért. De nem elég, hogy emberek lesznek; de eszközök, fűnyírók
egyebek is kellenek. Ha egy kft-t létrehoznak az ott dolgozó embereknek, ahhoz
munkaeszközöket is kell biztosítani.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Meg kell kérdezni Takács urat: mennyiért vette meg az önkormányzatiakat.
Kocsis Ferenc polgármester
Jelzi, hogy van róla jegyzőkönyv.
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Szabó Antal képviselő
Ehhez elég jól hozzá tud szólni. Stihl fűkasza, amelyik tényleg teherbíró, meg nagy
területre szolgál 92.000,- forint/db. Ha jól tudja, Takács úr 4 embert foglalkoztat.
Elmondja, ha 4 olyan emberrel csináltatják, aki talán még regisztrált munkanélküli is,
akkor jár vele a közel 2 és fél millió forint munkahelyteremtő támogatás; törvény
pontosan szabályozza, hogy mire lehet költeni, vagy 3 évig a dolgozó járulékait a
magyar állam fizeti. Van 4 ingyen dolgozó ember.
Horváth Tibor képviselő
Csatlakozik dr.Irinkov Dimiter Mihály képviselő úrhoz. Ez az átmeneti időszak arra
kell, hogy szolgáljon, hogy megvizsgálják és bekérjék az ajánlatokat külső
vállalkozóktól, illetve a kft. működésének és eszközei fenntartásának költség
összehasonlítására. Nem tudja eldönteni, hogy legyen-e önkormányzati kft., mert az
jobb, vagy egy külső vállalkozót bízzanak meg. Nyilván egy külső vállalkozó, aki ezt
csinálja neki más az eszközparkja, jobban tudja mozgósítani az embereket stb. Kell
egy üzleti tervet összeállítani a kft-nek, amit össze lehet hasonlítani a vállalkozóktól
beérkező ajánlatokkal.
Kocsis Ferenc polgármester
20-25 millió forint van, amit rá kell fordítani közterület fenntartásra. Egyik lehetőség,
hogy ebből kifizetnek egy vállalkozót. A másik lehetőség, hogy elindítják a Kft-t.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Az Önkormányzat részéről mindenképp jó lenne egy területfelmérés. A Kft.
működéséhez szükséges minden eszköz könnyen beszerezhető, viszont a szállítójármű
beszerzésénél aggódik.
Kocsis Ferenc polgármester
Területfelmérés feltétlenül kell. Célszerű lenne autót venni, mert így a levél
elszállításra, stb. nem kellene más vállalkozót megbízni. A kft. működéséhez
szükséges eszközöket Ausztriában valutáért is meg lehetne vásárolni, ott mindig
vannak árverezések. Megjegyzi: az új eszközök ára is alacsonyabb külföldön.
Patonai Tamás képviselő
Javasolja, hogy még ha drágább is, mindenképp Magyarországon vegyék meg az
eszközöket. Horváth Tibor képviselő társa által elmondottakkal egyetért. Árajánlatot
kell kérni, és aki kedvezőbb feltételeket biztosít, azt kell elfogadni.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Módosító javaslatot tenne a polgármester úr indítványához. Az átmeneti időszakra,
április 1-ig bízzanak meg egy vállalkozót.
Kocsis Ferenc polgármester
Bent van az indítványban, csak a határidőt nem írták bele.
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dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Javasolja, hogy március 1. határidővel kérjék be az árajánlatokat, majd március 1-től
április 1-ig a kft-nek az egész rendszerét el lehet indítani.
Kocsis Ferenc polgármester
Elmondja sorrendben a teendőket. Kis munkára megkérik két hónapra az árajánlatot:
hóltakarítás, szemétszállítás. Ezekre megkötik a megállapodást. Majd kérnek
árajánlatot az egész tevékenységre vonatkozóan. A határozatba beleírják a
meghatalmazást a területfelmérésre is.
Patonai Tamás képviselő
Közli, hogy a felmérés megtörtént fél éve.
Kocsis Ferenc polgármester
Volt egy első felmérés, de most jöttek rá, hogy rossz adatok vannak benne.
Gergácz Imréné képviselő
Kérdezi, hogy miért nem él a szerződés?
Kocsis Ferenc polgármester
2012. január 31-én lejár a szerződés. Kerékpárút, járdák, óvodaudvar, iskolaudvar hó
eltakarítása az Önkormányzat kötelező feladata. E munkákat mindenképpen meg kell
rendelni a holnapi napon. Elmondja, hogy fel kell méretni a zöldterületet és árajánlatot
kell kérni.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Felajánlja, hogy felméri a zöldterületet.
Kocsis Ferenc polgármester
Közli, hogy a javaslat 2. részét át kell fogalmazni.
Gergácz Imréné képviselő
Javasolja, hogy a határozati javaslatot a következőképp módosítsák. A „bejegyzéshez
szükséges jogi” kifejezést kivenné, és a következőképp módosítaná: Fertőd Város
Képviselő-testülete felhatalmazza Fertőd Város polgármesterét, hogy a Fertőd
Önkormányzat Település-karbantartó és Működtető Kft. megszervezéséhez a
szükséges lépéseket megtegye. A vezetésre egy fő részére az álláspályázatot kiírja.
Kocsis Ferenc polgármester
Még két dolgot hozzáfűz. A zöldterület felmérését Kisberk Ferenc Győző
alpolgármester végezze. Ám ez költségvetési tétel is, melyhez az eddigi gyakorlat
alapján – mivel a költségvetésben nincs külön nevesítve - a Pénzügyi Bizottság
jóváhagyása is kell.
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Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Javasolja, hogy azokkal az egyénekkel, akik a hó eltakarítását végzik ma beszéljenek,
hogy vállalják-e vagy sem.
Tulok Viktor aljegyző
Felhívja a figyelmet: ha túl olcsón akarja az önkormányzat „megúszni” a településkarbantartási feladatok ellátását, az bizonyos szint után a minőség rovásához fog
vezetni.
Kocsis Ferenc polgármester
Van pozitív oldala is a Kft-nek. A Kft-nek van bevétele, tehát bevételt is tudnak majd
produkálni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester az elhangzott javaslatokkal módosított határozati
javaslatokat elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
13/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza
Fertőd Város jegyzőjét Fertőd Város közigazgatási
területén közterület fenntartása tárgyában kiírt a Kbt.
249. §–a szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás
visszavonására.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal
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:
14/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza
Fertőd Város polgármesterét, hogy a Fertődi
Önkormányzati Település-karbantartó és Működtető
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Kft. megszervezéséhez
megtegye.

a

szükséges

lépéseket

Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
2/4. Napirendi pont
Napirend tárgya: Egyéb sürgős intézkedést igénylő ügyek átbeszélése
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
a)
Napirend előadója: dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Javasolja, hogy levélben kérjenek beszámolót a jelenleg folyó pályázatokról a pályázat
íróktól, illetve a projektmenedzser cégtől. Közli, hogy az egyik pályázat elbukott: a
süttöri kerékpárút megépítése és a templom előtti terület térkövezése. Ezt a pályázatot
újból be kell adni. Tájékoztatást kér, mi az oka, hogy elbukott, a pályázat és ki a
felelős ezért. Erre szeretne felhatalmazást kérni a képviselő-testülettől.
Ismerteti a 3. alpontot, amely a 2012. évi rendezvénynaptár elkészítése. Bertha János
urat vagy a könyvtáros hölgyet fogja felkérni, hogy a rendezvénynaptárhoz szükséges
adatokat állítsa össze.
Hozzászólások
Patonai Tamás képviselő
A rendezvénynaptár összeállítását az elmúlt 8 évben a Turisztikai bizottság elnöke
végezte.
Gergácz Imréné képviselő
Tudomása szerint, aki ezeket szervezi, a munkája után pénzt kap. Javasolja, hogy
keressenek egy 4 órás embert, akinek meg van a művelődésszervezői képzettsége és a
programokat koordinálja.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Jelen pillanatban Bertha János úrral kell dolgozniuk. Véleménye szerint ez nem
tartozik szorosan a turizmushoz.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Javaslata, nézzenek körül, hogy a környező településeken milyen rendezvények és
milyen időpontban vannak.
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dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Hegykő tavaly októberben a saját rendezvénynaptárát már megcsinálta. Egy
rendezvénynaptárt ő már összeállított, csak össze kellene hangolni a dolgokat.
Kocsis Ferenc polgármester
Tavaly részben Horváth Zoltán képviselő, részben a könyvtárvezető asszony, részben
Bertha János végezte e teendőket. Bertha János a művészeti rendezvényeket szervezi,
a könyvtár az irodalmi esteket. A többi rendezvénynek jelenleg nincs gazdája.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Véleménye szerint idén csinálja meg Bertha János az egészet - ezért külön juttatást
kap. Ha nem tudja megcsinálni, akkor egy külső embert kell felkérni.
Kocsis Ferenc polgármester
Egyetért azzal, hogy kell egy rendezvényszervezőt alkalmazni.
Patonai Tamás képviselő
Az volt az elképzelés a leendő kulturális és szolgáltató központról, hogy a könyvtárat
átviszik. Olyan könyvtárost kell majd felvenni, aki könyvtáros-népművelő is.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Elmondja, hogy minden Önkormányzatnál ez így működik. Kérdezi Tulok Viktor
aljegyző urat, hogy az elhangzott ügyekben az érintettek felé írhat-e az Önkormányzat
nevében hivatalos felkérő levelet tájékoztatáskérés, adatközlés teljesítése végett.
Tulok Viktor aljegyző
Igen, de ehhez testületi határozat kellene: Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármestert, hogy 2/4-es
napirendi pont 1., 2., 3. alpontjában szereplő témákban, kérdésekben; az ott megjelölt
személyektől illetve intézményektől, szervezetektől az Önkormányzat nevében írásbeli
tájékoztatót kérjen. Felelős: dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester, határidő: 2012.
február 15.
Kocsis Ferenc polgármester
Elmondja, hogy pályázati és beruházási ügyben levelet kellene írni dr. Müller Ibolya
közbeszerzési tanácsadónak és a projektmenedzser cégének. Hivatalon belül e témáról
az aljegyzőtől, a pénzügyi osztály vezetőjétől és Szalay Istvántól beruházási
ügyintézőtől lehet információkhoz jutni.
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Elmondja, hogy a város sport koncepciójának kidolgozására Horváth Tibor képviselőt
javasolta.
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Tulok Viktor aljegyző
Az előzőekhez hasonló határozat hozható ez ügyben is: Fertőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Tibor képviselőt, hogy
a város sport koncepcióját dolgozza ki.
Kocsis Ferenc polgármester
Kérdezi, hogy a határidőt miben szabják meg a koncepcióra?
dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Javasolja 2012. február 29-et megadni határidőnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a megvitatott, módosított határozati javaslatokat
elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
15/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza dr. Irinkov Dimiter Mihály
alpolgármestert, hogy a mai testületi ülés 2/4-es
napirendi pont 1., 2., 3. alpontjában szereplő
témákban,
kérdésekben;
az
ott
megjelölt
személyektől illetve intézményektől, szervezetektől
az Önkormányzat nevében írásbeli tájékoztatót
kérjen.
Felelős: dr. Irinkov Dimiter Mihály alpolgármester
Határidő: 2012. február 15.

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:
16/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri Horváth Tibor képviselőt, hogy a
város sport koncepcióját dolgozza ki.
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Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2012. február 29.
b)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
A közterület fenntartási tender kiírását megtették, majd visszavonták. Van egy
megbízási szerződés dr. Müller Ibolyával a teljes körű bonyolításra, melynek
ellenértéke bruttó 500.000,- forint. Nem vitte azonban végig az eljárást, mert
visszavontuk a tendert. Dr. Müller Ibolya leírta, hogy – az eddig elvégzett munkájáért 70.000,- forint díjazást kíván érvényesíteni. Meglátása szerint a kérés megalapozott,
jogos és arányos. Kéri a képviselőket, hogy ez ügyben döntsenek.
Hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa kiírt majd visszavont
közterület-fenntartási tender teljes körű bonyolításával megbízott dr. Müller Ibolya
ügyvéd részére, az e téren eddig elvégzett munkája díjazásául bruttó 70.000.-Ft-ot,
azaz Hetvenezer forintot hagy jóvá, ill. állapít meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen
szavazattal – egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot:
17/2012. (I.30.) fertődi Öh. határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az általa kiírt majd visszavont közterületfenntartási tender teljes körű bonyolításával
megbízott dr. Müller Ibolya ügyvéd részére, az e
téren eddig elvégzett munkája díjazásául bruttó
70.000.-Ft-ot, azaz Hetvenezer forintot hagy jóvá,
ill. állapít meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Kocsis Ferenc polgármester:
A jelen elképzelések szerint február 9-én (csütörtökön) 17.00 órakor tartanánk a
következő képviselő-testületi ülést. Előtte február 8-án (szerdán) Pénzügyi bizottsági
ülés lenne. Ezen kívül bizonyos, hogy lesz munkaértekezlet is.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, és a Képviselő-testület ülését 10.02 órakor berekesztette.

Kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

Tulok Viktor
aljegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013.
2/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. január 30-án (hétfő) 07.30 órai
kezdettel RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri
Hivatal Kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

Tárgy:

Előadó:

1. Fegyelmi eljárás kezdeményezése (zárt ülés)

Kocsis Ferenc
polgármester

2. Egyéb döntést igénylő ügyek
Fertőd, 2012. január 27.

Kocsis Ferenc
polgármester
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ELÖTERJESZTÉSEK:
2/1. Napirendi pont
Felhatalmazás az Informatikai Szabályzat felülvizsgálatára.
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg is érvényben lévő Informatikai Szabályzatot 2010. február 1-én (2010.
január 1-től hatályos) adta ki dr. Füzi Norbert jegyző.
Sajnos a szabályzat nem foglalkozik a teljes körű és archivált adatállomány
mentéssel, így az elmúlt öt évben erre nem is került sor. Véleményem szerint ez
önmagában is veszélyezteti a Polgármesteri Hivatal működését.
Az adatok archiválása természetesen nem érinti a távoli szervereken futó
alkalmazásokat, így pl. az Okmányiroda számítógépeit és az Anyakönyvi gépet sem.
Fentebb részletezett okból indokolt az időszakos archiváló mentés elvégzése, a tárolt
adatállomány meghatározott ideig történő őrzése.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
/2012. (I. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Fertőd Város jegyzőjét az
Informatikai Szabályzat felülvizsgálatára, a teljes körű és archivált adatállomány
negyedévenkénti mentésének abba történő beillesztésére.
Az adatmentést tartalmazó merevlemezeket 12 hónapig kell őrizni, azok őrzéséről
a jegyzőnek kell gondoskodnia.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: 2012. február 15.
Fertőd, 2012. január 27.
Kocsis Ferenc
polgármester
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2/3. Napirendi pont

Közterület fenntartása tárgyában kiírt tender ügye.

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. december 19-én jelent meg a „Fertőd Város közigazgatási területén közterület
fenntartása tárgyában kiírt a Kbt. 249. §. –a szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása, amely 2012. január 4-én módosításra került.
A 2012. január 25-i alakuló ülést követően Önök kinyilvánították ezen 3 év futamidejű
tender visszavonására vonatkozó javaslat támogatását, melynek oka a város
költségvetése stabilitásának megőrzése.
A közterületek fenntartására újra kell indítani a 2008. év október 1-vel megszüntetett
Településkarbantartó Kft-t, hiszen az e célra elköltött évi bruttó 20 MFt-ot meghaladó
összegből fenntartható a Kft oly módon, hogy az a lakosság részére és a
szomszédos településeken is munkát vállalhat.
A Segítő Kéz Szociális Szövetkezet jelenleg négy fővel látja el Fertőd közterületeinek
fenntartását.
Az átmeneti időszakban meg kell bízni egy vállalkozót (Segítő Kéz Szociális
Szövetkezet, Kuslics Kertépítés stb.) ezen munkálatok elvégzésével (elsősorban hó
eltakarítás, síkosság mentesítés, hulladékgyűjtés).
Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok
elfogadására.
/2012. (I. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Fertőd Város jegyzőjét Fertőd
Város közigazgatási területén közterület fenntartása tárgyában kiírt a Kbt. 249. §.
–a szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás visszavonására.
Felelős: dr. Füzi Norbert jegyző
Határidő: azonnal.
/2012. (I. 30.) fertődi Öh.:
Fertőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Fertőd Város polgármesterét,
hogy a Fertőd Önkormányzat Település-karbantartó és Működtető Kft.
bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket megtegye, egyben a Kft. vezetésére egy
fő részére az álláspályázatot kiírja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal.
Fertőd, 2012. január 27.
Kocsis Ferenc
polgármester
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