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JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. július 4. napján (szerda)
07.30 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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

Horváth László
Szabó Antal

képviselők

Dr. Füzi Norbert
Tulok Viktor
Ötvösné Varga Éva

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyv-vezető

Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt 07.30 órakor megnyitotta.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

1.

Pályázatok benyújtása a Babos József Térségi Általános
Iskola fejlesztéséhez.

Kocsis Ferenc
polgármester

2.

Média szerepek szabályozása

Kocsis Ferenc
polgármester

3.

Egyéb döntést igénylő ügyek:
3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő ügyek
3/2. Nyári szabadságolás ügye

4. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
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Kocsis Ferenc
polgármester

Nem hangzott el más napirendi módosító javaslat.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal – egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. Pályázatok benyújtása a Babos József Térségi Általános
Iskola fejlesztéséhez.

Kocsis Ferenc
polgármester

2. Média szerepek szabályozása

Kocsis Ferenc
polgármester

3. Egyéb döntést igénylő ügyek:
3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő ügyek
3/2. Nyári szabadságolás ügye

Kocsis Ferenc
polgármester

4. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)Napirendi pont
Napirend tárgya: Pályázatok benyújtása a Babos József Térségi Általános iskola
fejlesztéséhez
Kocsis Ferenc polgármester:
Mint arról a Babos József Társégi Általános Iskola igazgatónője értesítette, 4 db
TÁMOP pályázat benyújtását kezdeményezi. Ilyen pályázat benyújtásáról döntött
korábban a testület a Napközi Otthonos Óvoda esetében is. Megkéri az
intézményvezető asszonyt, hogy ismertesse milyen jellegűek a pályázatok: anyagvagy eszköz beszerzés, vagy képzés, oktatás. Kérdezi: milyen a pályázatok
támogatottsága, hogy történik a finanszírozás? Szükséges-e előfinanszírozás?
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Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
4 pályázatot szeretnének benyújtani: ez mind szakmai színvonalat emelő pályázat. A
legnagyobb pályázat felső határa 300 millió Ft, melynek 5 %-a fordítható anyagi
beszerzésre, próbálják a tárgyi eszközparkot is fejleszteni.
Mind a 4 pályázat 100 %-os támogatottsággal bír, csak egy támogató nyilatkozat
szükséges az önkormányzattól. A TÁMOP-on belül finanszírozzák az ÁFA-t is. A
benne szereplő pedagógusok, projektmenedzserek, elszámolóknak a bére a pályázatba
beépíthető.
Az innovatív iskolák fejlesztésével kapcsolatban elmondja, hogy 5 % ami tárgyi
eszköz beszerzésre használható; az előző körben már IKT eszközöket 27 millió
forintos állami támogatással megvalósították, ennek ellenére azért laptopok
beszerezhetők, illetve a tornaterem felújítása 5 % erejéig megtörténhet.
Az Innovatív iskoláknál, - mivel a Nemzeti Park szívében van - az ÖKO-iskolai
táborozásokat célozták meg. Lehetőség van arra, hogy az SNI-s gyermekek
fejlesztésére eszközöket szerezzenek be, illetve a képzésben részvevő kollégáknak a
két éves 120 órás kötelező továbbképzését is a pályázatból megoldják.
Nagyon fontos, hogy az SNI-s gyermekeket külön el tudják látni szakmai körben,
plusz ember felvételét nem igényli, így arra is lehetőség van, hogy táboroztatni tudják
őket. Külön táborozni is el tudják vinni a gyerekeket, így nem a szülőket,
önkormányzatot terhelnék. A fentieket két évig fenn kell tartani, és ennek a beadási
határideje augusztus 15.
Tájékoztatásul elmondja, hogy hétfőn a tantestület team-ként felosztotta a pályázatot,
és minden team-vezetőnél kint van a megfelelő anyag.
Megpályázták a 300 millió Ft-ot, ebből valószínűleg valamennyi lehúzásra kerül. Úgy
látja, hogy ez az egyetlen kitörési pontja az iskolának, hogy bárminemű szakmai
fejlődést létre tudjon hozni. A testületnek már jelezte, hogy a Kormányhivatal
kimutatása szerint 3 emberrel kevesebben dolgoznak. Egy kolléga átment a Berzsenyi
Gimnáziumba, illetve egy szülési szabadságon van. Jelen esetben 5 mínusszal
dolgoznak, így a szakmai megfeleltetést nem tudják biztosítani. Kéri, hogy a hiányzó
státuszokat próbálják pótolni. Kettő mindenképpen kell, mivel az adott státuszban bent
van, és plusz 3-at, azért mert augusztus 31-ig meg kell szüntetni a törvénysértést.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
A fenti problémát átszervezésekkel nem lehet-e megoldani?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Nem lehet, mivel a gyermekek kötelező óraszáma 571 óra, ha azt csoportokra
visszaosztja, a pedagógusok óraszáma 22, ami max. 26-ra növelhető. Tehát az
ellátandó csoportlétszám és az ellátandó óraszám nem egyezik.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Azt tapasztalta, hogy a felső tagozatnál pedagógus hiányzik.
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Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A felsőben lévő szakok valóban hiányoznak. Az alsós kolléga szakkollégiumban 5.
osztályig, műveltségi területen pedig 6 osztályig taníthat. Rajzból óraadót
alkalmaznak.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Mi lenne, ha az intézményvezető elbocsátana egy alsós tanárt, és felvenne helyette
szakoktatót?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A fenti probléma elbocsátással nem oldódna meg, mivel a pedagógusnak a kötelezően
ellátandó óraszáma 22, a gyermeknek 28, csoportoknál túlóra keletkezik, plusz a
délutáni ellátás.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Mit értenek a délutáni ellátáson?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Kötelező a DSK, a korrepetálás, a tehetséggondozás, és ez 17 csoport esetében, 7 óra
különbség hozza ki a státuszokat.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Gyakorlatilag hiába küldene el alsó tagozatos tanár, és alkalmazna fizika felsős tanárt.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Nem tudja megoldani, mert a kötelezően ellátandó óraszám több, mint a pedagógusok
száma.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
A pályázatokat megbeszélték munkaértekezleten. Három problémát kívánna
megszüntetni: első ne kerüljön az önkormányzatnak pénzébe. A pályázatok ne érintsék
a régi eszterházai iskola épületét. Az iskola tornaterem felújítására 5 %-ban sor
kerülhet. Ne cseréljenek pld. ablakot a régi eszterházai iskolán.
Szabó Antal képviselő:
Pedagógia módszertani megújítása miatt aggódik.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A Pedagógia módszertani megújítása az új kompetencia jellegű oktatásnak jelenti a
kiterjesztését. Az adott speciális szakterületekre képzik ki a kollégákat.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy a fentiekről nem kell határozatot hozni.
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Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A pályázathoz az Önkormányzattól csak Támogatási nyilatkozat kell. A régi iskola
áttelepítése ügyében elmondja: az csak abban az esetben oldható meg, ha a másik
iskolában új termeket alakítanak ki. Lendvai Tamás építésznél vannak már tervek,
plusz hozzáépítés kell a lenti labor részére. Elmondja, hogy az elsős osztályos iskolás
gyereket nem lehet 8-as gyermekek közelében elhelyezni.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Közli, hogy nem értenek a fentiekhez, és majd ha lesz megfelelő ismeretanyaguk,
akkor tudnak róla beszélni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Szavazásra bocsátotta az alábbi testületi határozatot.
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot.
130/2012. (VII.4.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Babos József Térségi Általános Iskola 4 db TÁMOP pályázatának
benyújtását, de azokhoz pénzügyi forrást nem tud biztosítani. Az
iskola által benyújtandó pályázatok nem érinthetik a Babos József
Társégi Általános Iskola eszterházai alsó tagozatos épületét.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Média szerepek szabályozása
Kocsis Ferenc polgármester:
Javasolja a 42/2011. (IV.20.) önkormányzati határozat visszavonását. El kell kerülni,
hogy a médiában az Önkormányzatról és intézményeiről különböző nyilatkozatok
jelenjenek meg, melyek nem összehangoltak, és nem egységes képet mutatnak az
Önkormányzatról. Kéri, hogy a törvény szabta határokon belül szabályozzák le azt,
hogy ki és milyen ügyekben nyilatkozhat az Önkormányzat és intézményei részéről.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy tegnap ¼ 5-ig a hivatalban volt, de csak a mai nap kapta meg az
előterjesztést. Tegnap már szóban jelezte, hogy első olvasatban, az intézményvezetők
esetében a szabályozás megoldható. Az Önkormányzati törvény nevesíti a jegyzőnek a
szerepét arra vonatkozóan, hogy a törvényesség őre, ami mind az önkormányzat
működése, mind gazdálkodása kapcsán fennáll. Az Önkormányzati törvény azt is
nevesíti, hogy ha jogszabálysértést tapasztal vagy bármilyen szabálytalanságot akkor
azt jelezze a döntéshozóknak (polgármesternek, Képviselő-testületnek), és ha nem
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talál megfelelő teret, akkor a Kormányhivatalnak kell észrevételt tennie. Ha a
szabálytalanságot a képviselő-testület, vagy a polgármester döntése hozta meg, és azt
jelezte a jegyző, akkor alapból kialakul egy konfliktus helyzet. A jegyző közéleti
személy, és ha a média megkérdezi, hogy mi történt, akkor ő nem tagadhatja meg a
nyilatkozatot. Elmondja, hogy van közöttük jogász és lehet, hogy ő jobban tisztában
van a 2010-es sajtótörvénnyel.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Kéri, hogy jövő hét pénteken tartsanak egy rendkívüli testületi ülést, mivel a jegyző
nem tudott felkészülni.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elmondja, hogy azért nem tudott felkészülni, mivel mai napon kapta meg az anyagot a
polgármester úrtól.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Továbbra is fenntartja, hogy jövő héten tartsanak a fenti témával kapcsolatban testületi
ülést, de addig is kéri, hogy hozzanak egy olyan határozatot, amiben az szerepel, hogy
senki semmilyen nyilatkozatot nem tehet az önkormányzattal összefüggésben.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Jelzi, hogy első ránézésre a polgármester által nevesített pontokkal kapcsolatban a
képviselő-testület bármilyen határozatot hoz, ő törvényességi észrevételt fog tenni.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Javasolja, hogy a határozatot hozzák meg úgy, hogy jövő hét hétfőre előkészíti a
jegyző úr a megfelelő határozati javaslatot.
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy a fenti előterjesztést 16 óra 21 perckor küldte el az email-ben, többek
között jegyző Úr hivatali és otthoni e-mail címére is. Ezt bizonyítani is tudja. Jövő
héten testületi ülés lesz, mivel dönteni kell a kerékpáros pályázat ügyében.
A mostani ülésen két döntést kell hozni. Az egyik döntés, hogy visszavonják a
42/2011.(IV.20.) határozatot, a második – képviselői indítványra - , hogy a következő
testületi ülésig - a szabályozás megalkotásáig - a polgármesteren kívül senki se
nyilatkozhasson a média számára.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Kéri a testületi tagokat gondolkodjanak el azon: mivel az intézményvezető a
szakmaiságot képviseli, ezért az ilyen jellegű korlátozás - pld. miért van kevesebb
gyerek, vagy akár az oktatás átszervezése kérdések megválaszolása kapcsán – nem
szerencsés. A másik pedig, hogy a sajtótörvény része az objektív tájékoztatás, és ha a
polgármester nyilatkozik, megnevezi az iskolaigazgatót, jegyzőt, azok szájába ne
adjon dolgokat. Ha mégis, szerinte a fentiek miatt az újságírónak kötelessége lenne
megkérdezni az intézményvezetőtől, jegyzőtől, hogy tényleg ezt mondta-e?
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Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Elmondja, hogy az Általános Iskola Igazgatója Garab Gábor Károlyné nyilatkozta a
TV2-nek a szalmonella-mérgezéssel kapcsolatban, hogy az iskolában senki nem
érintett, mivel a gyerekek az óvodában a tojásfestéstől fertőződtek meg.
Bebizonyosodott, hogy 10 fertőzött gyerek volt érintett az iskolában. A fertőzés
bizonyítottan az iskolakonyhából indult, és nem a tojásfestéstől. A fenti dolgokat meg
kell állítani, és be kell fejezni. Ne beszéljenek többet erről, hanem a jegyző csinálja
meg a határozatot.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Az intézményvezetőnél lehet, hogy a törvényesség próbája rendben lesz, de jegyző
esetében ez nem tehető meg.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Jegyző esetében ő is aggályosnak tartja, ezért szerinte a határozatba be kell írni, hogy
a hivatalt érintő ügyben tehet nyilatkozatot, az önkormányzat vonatkozásában viszont
nem.
Kocsis Ferenc polgármester:
Közli, hogy tudomása szerint a jegyző előzetes engedély nélkül kizárólag jogi
kérdésekben nyilatkozhat. Az Önkormányzati törvény nevesíti a jegyző jogi
közreműködését.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
A fentieket a törvényességben így nem lehet korlátozni, és a Kormányhivatal vissza
fogja dobni.
Elmondja, hogy nemcsak a hivatali, hanem az önkormányzati munkát is ellenőriznie
kell.
Tulok Viktor aljegyző:
Szerinte az a megoldás, hogy a határozatban az szerepeljen: abban nyilatkozhat a
jegyző, ami a hatáskörébe tartozik.
Szabó Antal képviselő:
Süttörön az a hír terjedt el, hogy Garab Gábor Károlyné híresztelte, miszerint ő be
akarja bezáratni a süttöri iskolát. Közli, hogy erről semmiféle határozat nem készült,
ez az állítás hamis. A fentieket úgy értékeli, hogy ez az ő rovására tett lejárató
nyilatkozat.
Kocsis Ferenc polgármester:
Nem az a cél, hogy az intézményvezetők ellen fegyelmi eljárást indítsanak, mert a
valóságot meghamisító sajtóközleményeket adjanak ki. Ez így nem működik. Ha az
intézményvezető nem működik együtt a munkáltatójával - Képviselő-testülettel -, az
komoly gond.
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Kisberk Ferenc Győző alpolgármester:
A Szakközépiskolában úgy van, hogy nyilatkozni csak a fenntartó engedélyével lehet.
Azt javasolja, hogy a polgármester engedélye nélkül ne lehessen nyilatkozni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Törvényt átírni nem lehet. Jövő csütörtökig sok minden ki fog derülni, miután jegyző
úr átnézi és véleményezi az előterjesztést.
Horváth László képviselő:
Olyan nyilatkozatot nem szeretnének a továbbiakban, amiről a testületi ülésen
döntöttek (nem volt ott a jegyző úr): hogy az 50 millió Ft fenntartási költség a
projektre sok. A fentit megkritizálta a jegyző, amiben részt sem vett. Közli, hogy ezzel
nem ért egyet.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Tájékoztatásul elmondja: ha a jegyző személyét érintő kérdés van, akkor ő tehet
bármit; de a jegyző ilyen tartalmú nyilatkozatot nem tehet, amit tett, és ráadásul
információ hiányában tette a nyilatkozatot.
A jegyző úrnak van a pályázathoz kapcsolódó fiktív adatokon alapuló tanulmánya hogyan fog a Konferencia Központ működni. A testületnek rendelkezésére áll egy
szakértő által készített tanulmány, amiben az szerepel: 38 millió forint évente a kiadás,
amibe még egy csomó tétel nincs is bevéve. Ráadásul úgy van tervezve, hogy nagy
rendezvény céljára minden második héten a termet ki tudják adni. Elmondja, hogy
nem lenne ennyi bevétel, viszont az épületet üzemeltetni kell a pályázati kiírásnak
megfelelően. Nem lehet megcsinálni, hogy lezárják az épületet, mert akkor
megsértenék a pályázati kiírást. A fenti döntést teljesen megalapozott számok alapján
hozták, és úgy gondolja, hogy a következő testületi ülésen ezzel kapcsolatban szólni
fog. El kell gondolkodni azon, hogy ki milyen nyilatkozatot tehet, mivel a munkáltató
érdekeit sértheti, ezért kéri a jegyző urat, hogy tartózkodjon a további nyilatkozatoktól,
és ők is tartózkodni fognak olyan megnyilvánulástól, ami a jegyző úr személyét
sértheti.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
A polgármester úr próbálta elbagatellizálni a dolgot azzal, hogy azt mondta: nem rá
gondolt. Egyelőre még ő Fertőd város jegyzője, és az újságcikkben így jelent meg:
„Fertőd város jegyzője alátámasztotta”. Kéri, hogy legyen nevesítve a
jegyzőkönyvben, hogy a jegyzőt helyettesítő aljegyző, és innentől kezdve Tulok
Viktor aljegyző aki megerősítette, vagy alátámasztotta a polgármester által mondott
dolgokat. A fentivel őt is belekeverték, és ezért nyilatkozott. Elmondja, hogy tényleg
készültek tanulmányok, de ehhez ő nem tud hozzászólni. Az újságírónak az objektív
tájékoztatás végett kötelessége lett volna megkérdezni, hogy a fentiek megfelelnek-e a
valósságnak.
Kocsis Ferenc polgármester:
Nem az elbagatellizálás volt a lényeg, hanem az, amit már tegnap is mondott a jegyző
úrnak, hogy ő nyilatkozott az újságírónak, de az újságban az hiányosan, így
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félreérthető módon jelent meg, sőt a Kisalföld online-ban egy harmadik variáció
szerepelt. Az a célzás, amit jegyző úr tett, az nem úgy hangzott el, amit ő bizonyítani is
tud.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Elfogadja a fentieket, de azt tudja, hogy mi jelent meg az újságban és ez őt érintette. A
későbbiekben bármi olyan cikk, ami megjelenik és személyét érinti, arra kötelessége
reagálni. Egy korrekt újságíró visszakérdezett volna.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot.

131/2012. (VII.4.) önkormányzati határozat:
Fertőd város önkormányzatának képviselő-testülete a 42/2011
(IV.20.) fertődi Önkormányzati határozatot visszavonja, egyben
a Média
szereplés szabályozásáról szóló új határozat
megalkotását a következő testületi ülésre halasztja. A határozat
elkészültéig a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények
részéről sajtónyilatkozatot a polgármester adhat ki.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirendi pont:
A napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek:

3/1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Az Önkormányzat gazdálkodását érintő ügyek
a.) Az Önkormányzat intézményeinek átvilágítása
Kocsis Ferenc polgármester:
Elmondja, hogy megkezdik az intézmények átvilágítását (óvoda, iskola, zeneiskola).
Az átvilágítást Tóth Margit Kornélia közoktatásai szakértő végzi. A sor Babos József
Térségi Általános Iskolával indul, majd a zeneiskolával és az óvodával folytatódik. Az
intézmények átvilágításait az Önkormányzat külön bevételeiből fogja finanszírozni.
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Az iskola átvilágítási díja bruttó 40.000,- Ft. Az iskola átvilágításával kapcsolatban
kéri az intézményvezetőtől a tanulói osztálylétszám és csoportbontás megadását.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A csoportbontást nem úgy gondolják, hogy két különböző csoportban, hanem
párhuzamos osztályok vannak a 4-5 osztályig, valamint a 2-3 osztályig a jó és
gyengébb képességű tanulókat szétszedik (ez plusz óraszámot nem fog jelenteni). Így
próbálják a felzárkóztatást megoldani.
Kocsis Ferenc polgármester:
A fentiek rendben vannak, de kéri az intézményvezető asszonyt az átvilágításhoz az
adatokat adja meg a szakértő asszonynak.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Természetesen felveszi a kapcsolatot a szakértő asszonnyal, és megadja neki a kért
adatokat.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Lehet, hogy ki kell bővíteni a szakértői véleményt, hogy pedagógusok felvétele
szükséges-e?
Kocsis Ferenc polgármester:
Erről nem kell dönteni, mivel először az átvilágításnak kell megtörténnie.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Kérdezi, hogy mire várható a szakértő asszony, és mire lesz szüksége?
Kocsis Ferenc polgármester:
Jelezni fogja a szakértő, hogy mire van szüksége. A süttöri iskoláról elmondja, hogy
nem zárják be, nem szüntetik meg, és nem lakatolnak le semmit. Arról van szól, hogy
ha 10 millió Ft-os nagyságrendben tudnak megtakarítani az üzemeltetésen (Eszterházai
alsó tagozatos épület), akkor azt meg kell tenni, de úgy, hogy ne sérüljenek a gyerekek
és a szülők érdekei. A határidő 2012. augusztus 31-e.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Kéri, hogy ne augusztus 31. legyen a határidő, hanem hosszabbítsák meg.
Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester:
Elvárják az intézményvezető asszonytól, hogy a fentiekben működjön közre, hogy az
Önkormányzatnak ne kelljen három épületet fűteni.

Szabó Antal képviselő:
Kérdi az igazgató asszonytól, hogy 2013. január 1-től kötelező lesz-e az egész napos
iskola? Látta a kimutatást, hogy a szülők hány %-ban igényelték Eszterházán, valamint
Süttörön, és akkor vált számára világossá, hogy a félreértést orvosolni kell. A törvény
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azt írja elő, hogy délután 4-ig maradhasson a diák és nem kötelező. Elmondja, hogy a
fentiekkel kapcsolatban a szülők nem tudnak semmit.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Az egész napos iskola, és az iskolaotthon az két különböző dolog. Az iskolaotthonba
reggel 8 órakor beadja a szülő gyermeket és 16.00 óráig felügyelet alatt van, az
egésznapos iskolánál pedig kötelező a gyermekek számára képzést biztosítani.
Kocsis Ferenc polgármester:
Az a probléma, hogy az emberek nem tudják értelmezni az egész napos iskolát és az
iskolaotthonos oktatást. A süttöri településrészen 85 %-a, az eszterházi részen pedig
csak 1 % akarja az iskolaotthonos oktatást igénybe venni.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A süttöri lakótelepen lakóknak 90 %-a 16.00-17.00 óráig dolgozik, ezért kérték az
egésznapos iskolát. Ez a képzési forma azért jó, mert a szülőnek iskola után nem kell
tanulnia a gyerekkel.
Szabó Antal képviselő:
Kérdezi az intézményvezetőt, hogy honnan ered az, miszerint ő be akarja záratni az
iskolát?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Ehhez ő nem tud hozzászólni. Kéri Szabó urat, hogy személyeskedésbe ne menjenek
bele.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester:
Kérdezi az intézményvezetőt, hogy a felső tagozatban az új törvényi előírásoknak
megfelelő szaktanárokat hogyan fogja megoldani?
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Leírta a polgármester úrnak, hogy kell egy német nemzetiségi szakos kolléga, magyartörténelem, kémia-matematika-fizikai szakos tanár. A Berzsenyi Gimnáziummal
közösen 350 millió forintos pályázatot nyújtottak be laboratóriumi képzés
kialakítására, aminek az volt a feltétele, hogy földrajz, kémia és biológia szakos
kolléga ott is dolgozzon.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester:
Szavazásra bocsátotta az alábbi határozat javaslatot.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot.
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132/2012. (VII.4.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
megrendeli
az
Önkormányzat
intézményeinek átvilágítását Tóth Margit Kornélia
közoktatási szakértő asszonytól az Önkormányzat
külön bevételei terhére. Elsőként a Babos József
Térségi Általános Iskola átvilágítása történik meg
bruttó 40.000,-Ft-ért.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3/1.b.) Napirendi pont
Napirend tárgya: A Polgármesteri Hivatal fénymásolóinak ügye
Kocsis Ferenc polgármester:
A fénymásolókkal kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy a Konkoord
Irodatechnikai Kft. megkereste a hivatalt, hogy a havi 2.500,-Ft-os kiszállási díjat
4000-Ft-ra fel szeretné emelni. Máshol a bérelt fénymásolóknál a kiszállási díj fizetése
nem jellemző. Javasolja nagyobb vállalkozóktól ajánlatot kérni, mivel kisebb nem
tudna folyamatosan karbantartani, és hiba esetén nem tudna megbízható gépet hozni.
Megállapítja, hogy a Konkoord Irodatechnikai Kft. nagyon drága. A titkárságon gyors
fénymásoló gép van, viszont az emeleten, és okmányirodában lassabban másoló. Az
építési csoportnak is kell egy másológép. A Master Partner Kft. a Veluxnak is
biztosítja a fénymásoló gépeket. Azonos gépeknél a Konkoord-nál az alapdíj nettó ár
5,57, 5,87 Ft, míg a Master-nál 2,80 Ft. Ez azt jelenti, hogy jelenleg közel kétszeresét
fizeti ki az Önkormányzat erre a szolgáltatásra. Nagyteljesítményű gép esetén
Konkoord-nál a nettó ár 3,70 Ft, míg a Master Partner Kft-nél pedig 2,94,-Ft. Javasolja
a Konkoord szerződésmódosítását utasítsák el és július 15-tel és szerződjenek a Master
Partner Kft.-vel. Az első részben döntsenek arról, hogy építés hatóság kapjon egy
gépet. A jelenlegi költségből nem csak három, de 4 gépet tudnának üzemeltetni.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Kéri, hogy a polgármester úr szerezzen be egy harmadik árajánlatot.
Kocsis Ferenc polgármester:
Megígéri, hogy be fog szerezni egy újabb ajánlatot.
Kocsis Ferenc polgármester a képviselő-testülettel egyetértésben megállapítja, hogy
hozzájárulnak a költségvetés terhére az Építésügyi Csoport részére bérelt
fénymásológép beállítására, valamint a Hivatal fénymásoló gépeinek további bérlését a
Konkoord Irodatechnikai Kft-vel megszünteti, és július 15-től új szerződést köt a
legjobb ajánlatot benyújtó vállalkozással.
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3/2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Nyári szabadságolás ügye
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul közli, hogy július 13-tól 20-ig szabadságra megy. Ebben az időszakban
az általános helyettesítést Kisberk Ferenc Győző általános alpolgármester úr fogja
ellátni, valamint jogi ügyekben Dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester úr is besegít.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester:
Szeretné javasolni a jegyző úrnak, hogy nyári időszakra való tekintettel a következő
hétre ő is vegye ki a szabadságát.
Dr. Füzi Norbert jegyző:
Nagyon szívesen elmegy szabadságra. Próbálja úgy intézni az ügyeit, hogy
mindenkivel egyeztessen minden témában, főként az aljegyző úrral. Azt nem tudja
megígérni, hogy egész héten szabadságon lesz.

4.) Egyebek: kérdések, bejelentések tájékoztatók
a)
Kocsis Ferenc polgármester:
A Kft. megalakulásával kapcsolatban elmondja, hogy a májusi testületi ülésen már
állást foglaltak abban, hogy az intézmények az összes eszközbeszerzést kizárólag a
Kft-n keresztül intézhetik. Ennek az az oka, hogy eddig mindent több helyről,
tendereztetés nélkül szereztek be. Ha a Kft-n belül szerzik be az eszközöket, akkor
egyrészt a nagyobb mennyiség beszerzése miatt kedvezőbb ár alkudható ki, másrészt
ellenőrizhető lesz, hogy szabályosan járnak-e el. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kft.
jól indult, mivel az eszközbeszerzésnél már 30 % árengedményt is igénybe tudtak
venni. A fentiek az intézményekre, valamint a Polgármesteri Hivatal
városgazdálkodására vonatkoznak. Közbeszerzési tenderek lefolytatása az
Önkormányzatnál történik. Ezekre vonatkozóan a beszerzések továbbra is a régi
gyakorlat szerint mennek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a képviselő-testülettel egyetértésben úgy foglal állást,
hogy az intézmények, és a városgazdálkodás az anyag-, eszköz- és szolgáltatás
beszerzését a Kft.-n keresztül bonyolítja.
b)
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
Elmondja, hogy megkereste egy rákos beteg édesanya, és kéri az önkormányzat
segítségét.
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Kocsis Ferenc polgármester:
Személyesen be kell nyújtania egy kérelmet a hölgynek a Kertész Erzsébet
kolléganőnél, aki az adminisztrációban is tud segíteni.
Garab Gábor Károlyné intézményvezető:
A fenti család albérletben lakik, ezért a lakásfenntartási támogatás nem jár nekik.
Szabó Antal képviselő:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az albérlő is igényelheti a támogatást.

Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a Képviselő testület ülését 9.10 órakor berekesztette.
kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

dr. Füzi Norbert
jegyző

15

Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013.
20/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete
2012. július 4-én (csütörtök) 07.30 órai
kezdettel rendkívüli Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
kistanácstermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

Tárgy:

Előadó:

1.) Pályázatok benyújtása a Babos József Térségi Általános
Iskola fejlesztéséhez.

Kocsis Ferenc
polgármester

2.) Média szerepek szabályozása

Kocsis Ferenc
polgármester

3.) Egyéb döntést igénylő ügyek:
3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő ügyek
3/2. Nyári szabadságolás ügye
4. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

Fertőd, 2012. július 3.

Kocsis Ferenc
polgármester
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Kocsis Ferenc
polgármester

