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Fertőd Város
Képviselő-testülete
24/2012. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. július 31. napján (kedden)
17.00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Dr. Irinkov D. Mihály
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Szemerits Zsolt

képviselők

Tulok Viktor
Ujlakiné dr. Pék Éva
Marácz Ildikó

aljegyző
jogi referens
jegyzőkönyv-vezető

Garab Gábor Károlnyé

iskolaigazgató

Meghívottak:

Érdeklődő a lakosság részéről: 20 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 5 jelen van – Szabó Antal képviselő jelezte távolmaradását -, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta 17.30 órakor.
A polgármester ezután röviden ismertette az előző testületi ülésen hozott határozatok
végrehajtását.
Ezt követően Kocsis Ferenc polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
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NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

1. Polgármesteri Hivatal létszámának átmeneti bővítése

Kocsis Ferenc
polgármester
dr. Irinkov D. Mihály
alpolgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Horváth Tibor
képviselő

2. A BJT Általános Iskola működtetésének ügye
3. Egyéb döntést igénylő ügyek
3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő
döntések
4. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
Nem hangzott el 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 6 igen
szavazattal – egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. Polgármesteri Hivatal létszámának átmeneti bővítése

Kocsis Ferenc
polgármester
dr. Irinkov D. Mihály
alpolgármester
Kocsis Ferenc
polgármester
Horváth Tibor
képviselő

2. A BJT Általános Iskola működtetésének ügye
3. Egyéb döntést igénylő ügyek
3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő
döntések
4. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Polgármesteri Hivatal létszámának átmeneti bővítése
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
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Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd Város Önkormányzata 2012. június 12-én a 116/2012. (VI.18.) határozatával
döntött a Polgármesteri Hivatalban határozott időre, 2012. szeptember 30-ig 1 fő jogi
referens felvételéről. Miután a Polgármesteri Hivatal állományában minden álláshely
betöltött, ezért szükség van az átmeneti időszakra vonatkozóan a hivatal létszámának
fél álláshellyel történő megemelésére. Ezzel egyidejűleg a 2012. évi költségvetésben a
személyi juttatások előirányzatát 250.000,- Ft havi alapbérrel és járulékaival a 2012.
évi költségvetésbe be kell állítani. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a havi alapbér+járulékainak fedezetét a szeptember 30-ig, a
költségvetésben, a működési tartalék terhére biztosítsa.
A 250.000,- forint bruttó összeg, de a tényleges költség ennél kevesebb lesz - a
köztisztviselői törvény határozza meg pontosan az adható juttatás mértékét. Tanácsadó
asszony – Ujlakiné dr. Pék Éva itt van körünkben - fél állásban, heti 20 órában látja el
ezt a feladatot. A jogi referens alkalmazása azért szükséges, hogy segítségére legyen a
polgármesternek, döntésre előkészítse azon ügyeket, melyeket eleddig is a jegyzőnek
kellett volna végeznie.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot:
139/2012. (VII.31.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal létszámát 2012.
szeptember 30-ig fél álláshellyel megemeli. A
250.000,- Ft bért és járulékait a megjelölt időszakra
a működési tartalék terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert arra, hogy a költségvetési
rendelet következő módosításakor az előirányzat
módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: A BJT Általános Iskola működtetésének ügye
Napirend előadója: dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
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dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Megjelent érdeklődőket köszönti. Egyszerűsítve arról van szó, hogy Fertődön az
Általános Iskola 3 épületben működik. Ennek a három épületnek a sorsát, múltját
mindenki nagyon jól ismeri a lakók közül. Lényeg az, hogy van a „kis iskola”, amely
közvetlenül az Önkormányzat épülete mögött helyezkedik el, viszonylag öregebb
épület, és van Eszterházán az 1981-ben kialakított újabb építésű épület.
Kéri azon jelenlévő tanítókat, akik érdeklődésükkel megtisztelték az ülést, hogy ne
szóljanak közbe, ne zavarják az ülés menetét.
Iskolaigazgató asszony majd meg fogja kapni ez ügyben a szót. El fogja mondani azt,
amit ezzel kapcsolatban a tantestület megfogalmazott.
Ismételten kéri, hogy bekiabálásokkal ne zavarják munkájukat, illetve az ülést.
Apropója ennek az egész eljárásnak régebbre nyúlik vissza, még mielőtt ez a
Képviselő-testület megalakult volna. Hiszen ezt megelőzően korábban megválasztott
Képviselő-testület visszaadta a mandátumát és választások voltak. Igen erős, a
kampány utolsó idejében agresszív kampány folyt a városban, melynek során
különböző érvek, észérvek, gondolatok ütköztek meg egymással. Több polgármesterjelölt is indult a választáson, eltérő elképzelésekkel a város sorsát illetően, de egyben
mindenki a jelöltek közül egyetértett. Valamilyen módon olyan helyzetet kell
teremteni, ami a mai kornak, mai gyereklétszámnak, mai igényeknek, mai költségek
elviselhetőségének is eleget téve biztosítja az oktatás jelenlegi magas színvonalát,
amellett viszont megpróbálja a költségetek csökkenteni. Ezt valamennyi polgármester
jelölt úgy látta, hogy a „kis iskolában”- ami a régi épületben van - megszűnteti az
iskolai tevékenységet és abba az épületbe más funkciót próbál elhelyezni. Az egyik
polgármester-jelölt szerint, ebbe az épületbe lehetett volna elhelyezni a középiskolát,
másik polgármester jelölt szerint más funkciót lehetett volna elképzelni ebbe az
épületbe. Abban egyetértett mindenki, hogy ezt a lépést valahogy meg kell tenni.
Eljutottak odáig, hogy az ország vezetése igen komoly kihívás elé tette valamennyi
Önkormányzatot azzal, hogy az épületeket illetőleg az iskolák ideiglenes vagy állandó
felügyeletét valamilyen módon átveszi. Hol úgy, hogy átveszi teljes egészében az
iskoláknak a finanszírozását, hol úgy, hogy ezt csak részben teszi meg. Volna arra
lehetőség, hogy Fertődön csak részben vegye át, de mindenki ismeri a város anyagi
helyzetet, így nagy valószínűséggel elmondható, hogy állami kezelésbe fog
továbbműködni az iskola. Ehhez kapcsolódik még az is, hogy a tavalyi év folyamán az
iskolában több ellenőrzést is tartottak az illetékes hivatalok. Ezek közül is
kiemelkedett a Kormányhivatal vizsgálata, amely megállapította 17 pontba sorolva
azokat a hiányosságokat, amelyek a Fertődi Általános Iskola működtetésében
fennálltak. Ezek a hiányosságok vezettek odáig, hogy a korábbi testületi ülésen
meghallgatott igazgató asszony bejelentette, hogy sajnos néhány oktatótól az iskolának
meg kell válnia annak érdekében, hogy eleget lehessen tenni a törvényi előírásokban
foglaltaknak. Ez ellen nagyon nagy harcot folytatott, de az iskolaigazgató nő azt
mondta, hogy csak ez az egyetlen egy olyan út látszik ebből a problémából, ami sajnos
áldozatokkal jár. Ennek ugye az lesz a következménye, hogy néhány pedagógustól az
iskolának meg kell válnia annak érdekében, hogy olyan pedagógusokat tudjon az
iskola alkalmazni, akik azzal a képesítéssel rendelkeznek, ami ebbe a
szakvéleményben előírásra került. Ezek mentén jutottak el arra az elhatározásra, hogy
egy kéréssel fordultak igazgató asszonyhoz.
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Kérték, hogy próbálja meg kidolgozni annak a módját, hogy hogyan lehet a „kis
iskolát” kiüríteni, az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani és az oktatást a
megfelelő színvonal mellett a meglévő új iskolában folytatni. Erre az igazgató asszony
sajnálatos módon nem úgy reagált, ahogy ők gondolták. Ezt megérti, mert vannak az
iskolai érdekek, vannak a pedagógus érdekek és vannak egyéb más érdekek, amelyek
ilyen esetben ütköznek. Ilyen értelemben – úgy gondolja – hogy a fenntartói érdek jelen esetben különösen azért is, mert a jogszabály erre lehetőséget enged - amellett,
hogy számos szakmai érvek is felsorakoztatásra kerülnek - az, hogy a „kis iskola”
szeptember 1-jétől ne működjön iskolaként, hanem a „kis iskola” kerüljön átadásra az
Önkormányzatnak egyéb hasznosítás céljából. Ennek az indokaiként a következőket
sorolja fel.
Az első indokok azok, amelyek kizárólag szakmai érveket sorakoztatnak fel. A
szakvélemény 10. oldalán találtatik. A következő szakmai érvek szólnak amellett,
hogy a két iskola egy épületbe kerüljön elhelyezésre annak érdekében, hogy az oktatás
színvonala megfelelően megvalósulhasson
- az alsó tagozatos tanulók nem tudják napi szinten használni – vagy csak
körültekintő szervezéssel - az iskolai könyvtár nyújtotta szolgáltatásokat, mivel
külső épületben helyezkednek el az osztálytermek.
- a tornaterembe is az alsós gyerekek járnak át, ez télen veszélyezteti
egészségüket. Praktikusabb, ha testnevelés óra után nem kell kimenni a
szabadba, különösen télen.
Kocsis Ferenc polgármester
Kéri a terembe ülőket, hogy hangoskodással ne lehetetlenítsék el az ülést, különben
kiküldi a nézőket. Szakértő állította össze ezt a véleményt.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ne haragudjon, nincsen abban a helyzetben, hogy ezt a hangnemet megengedje itt
magának. Kéri, hogy tartsa tiszteletben azokat, akik itt ülnek és próbáljon meg ennek
megfelelően viselkedni.
Németh Rozália (Agyagosszergényi tagiskola) a tantestület tagja
Közbekiabál: Fertőd Város polgárait is tartsák tiszteletben.
Kocsis Ferenc polgármester
Felhívja a figyelmet: ez nem lakossági fórum, így tartózkodjanak a
közbekiabálásoktól. Annak, hogy késve kezdődött az ülés, oka volt ez természetesen.
Hosszabbra nyúlt a Pénzügyi Bizottság ülése. Kéri a jelenlévőket, hogy tartózkodjanak
a beszólásoktól.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
- a számítástechnika szaktermet a felsős tanulók használják. Nekik az alsó
tagozat épületébe kell átmenni, mivel a fő épületben nincs ilyen terem. A terem
sötét, a számítógépek elhelyezése a fal mellett van, körben. A könyvtárként
használt helyiség sokkal barátságosabb és egy kábelcsatorna megfelelő
kialakításával sokkal célszerűbben is el lehet helyezni a számítógépeket.
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informatikai tantárgyat tanítanak az intézményben, ezen tantárgy keretében a
számítástechnika és könyvtár használat szorosan összekapcsolódik. Szakmailag
ez is indokolja a számítástechnikai terem és könyvtár egy helyiségben történő
elhelyezését.
a tankonyhát és a technikai szaktantermet szintén a felsős tanulók használják,
tehát nekik kell átmenni az alsó tagozat épületébe.
nagyon fontos szakmai érv, hogy a pedagógusok mindkét épületben tanítanak,
így az óraközi szünetekben a felügyelet a főépület két szintjén, illetve az alsó
tagozat épületében nehezen szervezhető akkor, amikor utazó pedagógusok is
vannak. A pedagógusok szakmai munkájában jelentős szerepet játszik a team
munka, a kooperáció. Korszerű, tevékenység központú pedagógiai módszerek
ezeket meg is követelik. Könnyebb ezeknek az elvárásoknak megfelelni, és
együttműködésen alapuló szakmai munkát végezni, ha egy épületben helyezik
el az intézmény pedagógusait és tanulóit, amennyiben erre van lehetőség.
Lehetőségek figyelembevételével kialakítják a mindenki számára megfelelő
oktatási teret.

Ezek a szakmai szempontok voltak azok, melyek amellett, hogy az Önkormányzat
érdekei is emellett szólnak, hogy határozott elképzelésüket végigvigyék, és felkérjék
az erre illetékes Tóth Margit Kornélia közoktatási szakértőt, hogy egy szakvéleményt
elkészítsen. Nyilvánvalóan polgármester úr hozzájárul, hogy ezt a szakvéleményt a
megfelelő módon közzétegyék Fertőd Város internetes Honlapján, ennek megfelelően
lehetősége nyílik mindenkinek arra, hogy ezt áttanulmányozza. A további érvek
kizárólag anyagi eredetűek és természetűek. Arra kérték fel a szakértő asszonyt, hogy
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy lehet e racionalizálni a tevékenységét az
iskolának szakmai érvek mentén annak érdekében, hogy számukra is mindenki
számára elfogadható helyzet alakuljon ki. A szakértő asszony a megfelelő
körültekintéssel eljárva ezt a szakvéleményt elkészítette. Ennek a konklúziója
egyszerűen megfogalmazva az, hogy javasolja, sőt szakmai érvek mentén kifejezetten
hasznosnak tartja azt, ha a „kis iskola” bezárása mellett az összes tanítási tevékenység
az új iskolába kerüljön áthelyezésre, áttételre. Ezzel lényegesen javítható az oktatás
színvonala, és nem mellesleg több millió forint megtakarításra tud szert tenni az
Önkormányzat, nem beszélve arról, hogy a későbbiek során természetesen ezt az
épületet megfelelő módon egyéb célra is hasznosítani lehet. Ennek ismeretében arra
kéri a képviselőket - mivel mindenki megismerte ezt a szakértői véleményt, és mivel
szeptember 1-ig egy hónap áll rendelkezésre – ennek a szakvéleménynek az
elfogadását fontolják meg és amennyiben elfogadhatónak tartják tartalmát, akkor ezt
támogassák. Elfogadja azokat az érveket és azokat a véleményeket, amelyeket
igazgató asszony a közös bejáráson a szakértő asszonynak elmondott. Meghallgatta,
elfogadja. Ennek ellenére a város érdeke, az Önkormányzat érdeke, a fertődi emberek
érdeke az, hogy ezt így tegyék meg. Kéri a képviselőket, hogy ezt a szakvéleményben
megfogalmazott álláspontot, miszerint az iskolai oktatás ebben az épületbe szűnjön
meg, mert erre nincsen szükség, erre szakmai érvek is felsorakoztatásra kerültek,
támogassa.
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KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester
Kezükben van egy szakértői vélemény, amit kritizálni nincs joguk. Néhány dolgot le
kell szögezni. Egyrészt azt, hogy a testület elkötelezetten vállalja, hogy a süttöri
iskolához nem nyúl. Süttöri iskola üzemeltetése is pénzbe kerül. A süttöri
településrészt nem kényszerítheti senki arra, hogy a gyerekeket, főleg az alsósokat
átjárassák Fertődre. Ebben egyetértés van a testületben, hogy a süttöri iskolát úgy
ahogy van továbbra is meg kell tartani. Másik oldal, hogy Eszterházán épült egy 12
tantermes iskola, amelyben a mai napig 8 tantermet használnak. Mint minden más
Önkormányzatnak, nekünk is lehetőleg a minimális szintre kell faragnunk a
költségeket. 10 millió forint feletti tudomása szerint az épület fenntartási költsége
évente. Szó nincs - mindenféle híresztelés ellenére - az épület eladásáról. Iskolán kívül
más igénylő is van az épületre, mint pl. a zeneiskola, akik pl. a táncosok próbáit itt
tudnák megtartani. Városlakóknak vannak további igényeik is. Az épületből a nem
indokolt kiadás helyett bevételhez tudnak jutni és minimálisra tudják visszaszorítani a
működtetési költségeket. Dönteni kell, hogy végrehajtsák-e vagy sem a szakértői
vélemény állásfoglalását. Ez azt jelenti, hogy az iskolát koncentrálják a szakértői
véleményben leírt érvek alapján egy épületbe. Ez valamennyi építészeti átalakítást
igényel, amelynek költsége rendkívüli bevétel terhére a költségvetésben rendelkezésre
áll. A másik nagyon fontos érv, hogy határidőre, szeptember 1-re, a tanítás feltételeit
biztosítani kell. Természetesen ezt a testület is átgondolta, hogy amennyiben
bármilyen gond adódna, továbbra is rendelkezésre állnak a tantermek a „kis
iskolában”, de bízik abban, hogy ez augusztus végig végigvihető. Nem az építészeti
átalakításról van szó, hanem az adott engedélyek beszerzéséről, amelyekre szükség
van ahhoz, hogy az iskola osztálytermei üzemelhessenek.
Horváth Tibor képviselő
Tájékoztat mindenkit arról, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt az előterjesztést támogatta.
Egy szakvélemény áll rendelkezésre. Véleménye szerint másik szakvéleményt is
kellene bekérni.
Tulok Viktor aljegyző
Kérdés, hogy ez a tervezett változtatás átszervezésnek minősül-e vagy sem. A szakértő
véleménye szerint nem minősül átszervezésnek, mivel nincs külön feltüntetve a két
iskolaépület és az alapító okiratában sincs így nevesítve, ezért az ő olvasatában ez nem
tekintendő intézmény-átszervezésnek; illetve ha az is lenne, belefér abba a jogszabályi
kivétel pontba, hogy „olyan vagyont érintő döntést, mely vagyon a feladatellátáshoz
továbbiakban nem szükséges”, megtehető. Másik érv, amely a szakértő véleménye
volt, hogy ez építészetileg elvileg megoldható. Végezetül, ami elhangzott, hogy ez
pénzbe kerül. Egyértelmű, hogy ezt viselni kell, Önkormányzatnak kell meglépnie,
nem az intézménynek. A szakértő kifejtette, hogy úgy az átalakítás, mint az
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átköltöztetés - amennyiben ebből valóság lesz -, csak úgy oldható meg, ha szoros
együttműködés van közben annak végrehajtója, az iskola és a fenntartó között.

Kocsis Ferenc polgármester
Szakértői véleményről van szó, ami nem úgy működik, mint egy anyag- vagy
árubeszerzés árajánlatkérése. A jogszabályoknak megfelelő szakvéleményt kértek be.
A költségeket minimalizálni kell – ÁSZ „le fogja verni rajtunk” -, mindent meg kell
tennünk ennek érdekében.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Köszönti a jelenlévőket. Alpolgármester úrnak válaszol, hogy több helyen csúsztatást,
illetve valótlanságot tartalmazott az, amit elmondott. Az átszervezést minden év május
31-én meg kell tenni, jelenteni kell a Kormányhivatal felé. A választások során az
általa támogatott csapat egészen biztos, hogy iskola bezárással, leépítéssel nem
foglalkozott.
Kocsis Ferenc polgármester
Kéri iskolaigazgató asszonyt, hogy maradjon a tárgynál. A szakértői véleménnyel
foglalkoznak.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Alpolgármester úr a hiányosságokat sorolta fel. Elmondja, hogy a szomszéd
településen ugyanekkora létszámmal 36 fős tantestület dolgozik, náluk 26 fő. Az
elmúlt hónapban 3 alkalommal volt meghallgatáson. Írásban jelezte, hogy jelenleg 3 fő
hiányzik a testületből, illetve júniusban jelezte: még egy újabb fő hiányzik ahhoz, hogy
a kormány által előírt létszámot teljesíteni tudják. Jelenleg július 31. van, 30 napos
határidő ellenére sem kapott a mai napig választ a levelére. A testület ajánlása alapján
tette fel a kérdést arra, hogy létszámleépítést hajtson-e végre – ez volt az egyik ajánlata
a Képviselő-testületnek. Ha létszám leépítéses határozatot a Képviselő-testület nem
hoz, akkor ez az Önkormányzatnak megint több millió forintjába kerül. Erre sem
kapott mai napig választ. A Kormányhivatal Oktatási Osztálya valóban 17 pontban
kifogásolta a dolgokat, jelen esetben a hiányzó szakokat. Amit meg kellett oldaniuk 5., 6., osztályig műveltségi területen tanító kollégák taníthatnak - elvileg megoldható,
de jobb, ha felsős kollégák tanítanak. A pályázatot meghirdette, jelenleg folyamatban
van, kedden történnek meg a meghallgatások. Nem tudja elfogadni szakértő asszony
véleményét több ponton. Jelen esetben 16 tanteremre van szükség és az iskola 11
tanteremmel rendelkezik. Tudni kell, hogy gyerekenként másfél nm alapterületre van
szükség, minden osztály alapterületének 1/6 %-a kültérre nyíló ablak kell, hogy
legyen. Tehát a 42 nm-es termekből fizikai képtelenség kettő osztálytermet kialakítani
26-28 fős osztályoknál. Szakértő asszony leírja a tankonyhát - összekeverve azt a
kémia laborral. Olyan alapvető hiányosságok és „blődségek” vannak ebben a szakértői
véleményben, amit jelen esetben nem tud elfogadni. Augusztus 15-én több alkalommal
kérte a Képviselő-testületet, hogy a tanévet kezdeni kell, tantárgy-felosztást kell
készíteni. Ilyen állapotban, hogy nem tudja hány tanterem lesz, hogy fog tanítani,
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milyen kollegákkal, milyen határozatot hoz a Tisztelt testület: nem lehet tanévet
kezdeni. Érvényes határozatokkal tudja elkezdeni.
Polgármester urat meghívta a tanévzáróra, ahol elmondta, hogy az iskolához nem
nyúlnak és szeptemberben itt folytatódik a kezdés. Kérdezi, hogy fog kiállni a szülők
elé? Nem hajlandó a szülőkkel ezt közölni. Kéri a testületet, hogy jöjjenek el a
tanévnyitóra és mondják el, hogy annak ellenére, hogy megígérték, hogy nem nyúlnak
az iskolához: átköltöztetik azt. Az a szülő, aki az alsó tagozatba íratta be gyerekét
tudván, hogy egy családias légkörbe, biztonságban van a gyereke, bezsúfolják egy
olyan terembe, amelynek nincs ablaka, nincsenek meg a törvény által előírt
lehetőségei. Hogy fogják ezt lelkiismeretesen elvállalni? Ha ezt így megteszik, további
jelzést fog tenni a Minisztériumba, mert a törvényi előírásoknak nem felel meg.
Kocsis Ferenc polgármester
12 osztálytermet kell az iskolának biztosítania. Sajnos, ha a költségek rákényszerítik
őket, meg kell csinálni az egy épületbe történő átköltöztetést. A képviselők nem
támogathatnak olyan lépést, amely törvénytelen. Csak szigorúan, törvény betartása
mellett tudnak lépni. Amennyiben a tervezett átalakítás törvénytelen, azt a testület nem
fogja felvállalni.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Nyilván az iskolaigazgató asszony birtokában van a szakértői vélemény. Szó sincs
arról, hogy ablaktalan szoba lenne, vagy valamelyik teremben nem lenne megfelelő a
világítás. Az előadás elején felsorolta azt a 6 szakmai érvet, amely mentén ez a
szakvélemény elkészült. Az osztálylétszámok nem egészen úgy vannak, ahogy az
előbb az igazgató asszony elmondta. Nem fogják összezsúfolni a tanulókat, hogy
bármely gyereknek kellemetlen legyen. Azt szeretnék, hogy lehetőség szerint jobb
körülmények között legyenek a gyerekek. Természetesen, ha ebből bármely rész nem
lenne a jogszabálynak megfelelő, akkor ezt szakmai érvekkel alátámasztva terjessze a
Képviselő-testület elé. Kéri, ha úgy gondolják, hogy szakmailag a szakvélemény
bármely pontja nem megfelelő, akkor azt szakmai érvekkel kell ütköztetni és akkor
kell ebben a kérdésben döntést hozni. Az, ami egészen biztos: ha bármilyen
átalakításra sor kerül, az igazgató asszony feltétlenül és maximálisan működjön együtt
a szakértőkkel, szakemberekkel, annak érdekében, hogy ez az átalakítás
zökkenőmentesen és úgy tudjon befejeződni, hogy a gyerekek ebből semmit ne
érezzenek.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Szakértő asszonnyal a délután folyamán beszélt. Véleményében leírja, hogy napi
szinten nem tudják használni a könyvtárat. Ez azért nem igaz, mert az alsó tagozat
részére ugyanis a délutáni elfoglaltság, a napközi otthonos ellátás a nagy iskola alsó
szintjén van, tehát a gyerekek maximálisan ki tudják használni olyannyira, hogy
számítógépes hozzáférésük van. A szakértő asszony írja le, hogy iskolánként egy
tornaterem kötelező. Tehát ezek a gyerekek át kell, hogy menjenek a központi
iskolába. Az iskolán belül is csak a világító udvaron tudnak keresztül menni. A
közoktatási törvény előírja, hogy a gyerekeket naponta ki kell vinni levegőzni délután
is 1-1,5 órára. 2009-ben Lendvai Tamás építészmérnök úr által egy átszervezett,
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felépített, iskoláról elkészített engedélyezett tervdokumentáció készült. Ez az iskola
jelenleg 8 tantermes általános iskolának van tervezve. Ide a 16 csoportot bezsúfolni
fizikai képtelenség. 12 terem van, 8 tanterem és kötelező szaktanterem. 16 termet kell
kialakítani a jelenlegi 8 teremmel szemben. Nm-re ez nem megvalósítható hozzáépítés
nélkül. Erre a tervek az Önkormányzat rendelkezésére állnak 2009 óta.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Szakmai vitába nem bocsátkozik, de leszögezi, hogy az azért egy kicsit csúsztatás igazgató asszony is elfogadta az egyeztetésen - hogy bizonyos szaktantermet
osztályteremként lehet használni. Nem kell egy különálló helyiségként fenntartani és
abban egy bizonyos szakoktatást végezni, hanem azt osztályteremként is lehet
használni.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Örült annak, hogy a Képviselő-testület úgy véli, hogy magas fokú szakmai oktató
munka van az iskolában. Idei évben csoportbontást szeretnének végrehajtani, ami az
Önkormányzatot nem terheli. Ebben az esetben a csoportbontás úgy működik, hogy
vannak a fejlesztendő gyerekek, és vannak a kiemelt képességű gyerekek. Ilyen
esetben két teremre van szükség.
Kocsis Ferenc polgármester
Egyet leszögez, amennyiben megszavazza az előterjesztést a Képviselő-testület és
összevonásra kerül a két épület, állásfoglalást kér a Kormányhivataltól, hogy a döntés
nem törvénysértő-e.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Pedagógus, így átérzi a helyzetüket. Nehéz döntést kell hozni, de amellett
kardoskodik, hogy kompromisszumot mindenképp kellene kötni. Kellemetlen, nehéz
döntés előtt állnak.
Kocsis Ferenc polgármester
Jobban örült volna, ha a 2008-2009-2010-ben megpályázott iskola bővítése, átépítése
megtörténhetett volna, és legalább olyan iskolával rendelkeznének, mint
Fertőszentmiklós, de sajnos ez nem történt meg.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
A pályázatot késve terjesztette elő az, aki erre illetékes volt és ezért vannak abban a
helyzetben, hogy nincs meg az a bővítés, az a szép iskola, mert a pályázatot 1 nappal
később terjesztették elő az arra illetékes helyen.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Nem vitatkozni akar, jelen állapotban nm miatt ez nem megoldható. a szülői
munkaközösség kereste meg, hogy amennyiben bezsúfolásra kerülnek a gyerekek,
átviszik őket a szomszéd települések iskoláiba. Ha az Önkormányzatnak ez a célja,
most megteheti. Kiürítheti az iskolát, ellehetetleníti Fertőd oktatását. Kéri a Képviselőtestületet, hogy nagyon megfontolt döntést hozzanak, mert jelen esetben hozzáépítés
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nélkül ez nem megvalósítható. Kéri, hogy napolják el a döntést, nézzék át, kérjenek
még egy szakértői véleményt, mert ennek olyan beláthatatlan következményei lesznek
Fertőd oktatására, amit az elkövetkezendő 30 évben nem lesz olyan ember, aki vissza
tudja hozni. Tudomásul kell venni, hogy jól felszerelt, nagyon jó gárdával rendelkező,
Önkormányzatok által támogatott környező települések iskoláival kell küzdeni. Ez
nem példabeszéd. Fontolják meg döntésüket, mert beláthatatlan következményei
lesznek.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
A rémhírkeltést határozottan visszautasítja. Mindenkinek azon kell lennie, hogy a
lehető legjobb körülmények között legyenek a gyerekek. Abban az esetben, ha egy
szakvélemény leírja azt, hogy milyen szakmai érvek mellett lehet ezt a helyzetet
kezelni, akkor csupán szakmai érvek melletti érvelést tud elfogadni ellenérvként. Senki
nem kívánja a gyerekeket bezsúfolni. Azzal, hogy a gyerekek étkeztetését, a
gyermekek megfelelő színvonalú oktatását biztosítsák, ezzel kellene az igazgató
asszonynak foglalkoznia. Hiszen akkor nem lennének 17 pontban felsorolva azok a
hiányosságok, amelyek kizárólag szakmai szempontokat sorolnak fel, és amelyek nem
pénzkérdések, hanem igazából annak a kérdései, hogyan és miképpen lehet ezt az
iskolát megfelelően működtetni. Ehhez képest ezek az érvek, amelyeket igazgató
asszony elmondott, nem elegendőek. Ha azt mondanák, nincsen megfelelő képesítésű
tanár valamelyik szaktantárgy oktatására, az sokkal súlyosabb érv. Szakmai érvek nem
hangzottak el.
Kocsis Ferenc polgármester
Bízik a tantestületben, úgy tapasztalta megfelelő szakmai munkát végeznek. Holnap a
Kormányhivatalt ez ügyben tájékoztatja. Amíg a tényleges munkák el nem készülnek,
addig van lehetőség bármit lépni, viszont a döntést ma kell meghozni.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
A teljesen tökéletes szakmai véleményből az 1/b. osztály 22 fővel hiányzik. Úgy véli,
hogy ez egy elég nagy szakmai baki. A következő szakmai dolog, pedig hogy nagyon
szépen megkéri a képviselőket, hogy tegyék fel azt a 17 pontos szakmai jelentést és
tájékoztassák a lakosságot, hogy mik ezek. Tegyék meg, öntsenek tiszta vizet a
pohárba.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ennek a 17 pontnak a nyilvánosságra hozatalára az igazgató asszonynak több mint
másfél éve volt.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Ezt most kapták meg, novemberben.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Vannak benne olyan kérdések, olyan felhívások, olyan hiányosságok, amelyek
kizárólag szakmai kérdések.
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Kocsis Ferenc polgármester
Befejezik a vitát. Az önkormányzat weboldalára ez a szakértői vélemény is felkerül.
Feltehetik a Kormányhivatal levelét is, de a benne foglaltak egy része személyiségi
jogokat sért, tehát a neveket retusálni kell.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Akkor mindenki érti, hogy miről van szó.
Kocsis Ferenc polgármester
Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, de elmondja, hogy amikor már
lezártak egy vitát és szavazásra bocsátás következne, akkor ne kezdjék újra a
hozzászólásokat.
Horváth Tibor képviselő
Nagyon nehéz lesz úgy dönteni, hogy egy szakértői vélemény van. Mögé kellene
tenni, hogy milyen beruházási költsége van ennek az átalakításnak, mennyit spórolnak
meg. Nem látja a számokat.
Kocsis Ferenc polgármester
Közel 10 millió forintos éves megtakarításról beszélnek, ezzel szemben az átalakítás
költsége nem éri el a 10 millió forintot, így az egy év alatt térülne meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 2
tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot:
140/2012. (VII.31.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóth Margit Kornélia közoktatási szakértő
szakértői véleményével egyetért, amely alapján úgy
dönt, hogy a Fertőd, Madách sétány 2. szám alatti
ún. alsó tagozatos épület 4 osztályát és a kiszolgáló
termeket helyezzék át az ugyanitt található központi
épületbe 2012. szeptember 1-jéig bezárólag; mely
munkálatokra forrást a költségvetés rendkívüli
bevételei terhére biztosítanak.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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Kocsis Ferenc polgármester
Nehéz döntésen vannak túl. A Kormányhivatal állásfoglalása még változtathat a
döntésen.

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő döntések
Napirend előadója: Horváth Tibor képviselő
Horváth Tibor képviselő
2012. februárjában elfogadott Önkormányzat költségvetésében szerepelt egy működési
hitelfelvételről szóló tétel. Megbízást kapott a pénzügyi osztályvezető asszony, hogy a
bankokkal kezdje meg a tárgyalásokat, a hitelkérelem előkészítését. Több banktól
megérkezett az ajánlat. Közben találtak egy másik lehetőséget is arra, hogy a közel
jövőben szeptember végén aktuálissá váló kötvénytörlesztés – közel 50 millió forint –
folyósításra kerüljön. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak meg egy
olyan határozatot, amelyben 3 tagú bizottság felállításával – Kocsis Ferenc
polgármester, dr. Irinkov D. Mihály jogi végzettségű alpolgármester, Horváth Tibor
képviselő, mint a pénzügyi bizottság elnöke - megkezdjék a tárgyalásokat a bankokkal.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester
Konkrétan arról van szó, hogy felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a
Raiffeisen Bankkal tárgyalásokat kezdeményezzen, és emellett javasolja a Pénzügyi
Bizottság vezetőjét, és jogi ügyekben jártas alpolgármester urat, hogy a tárgyalásokon
vegyen részt. A tárgyalás eredményéről szeptember 30-án a 3 tagú bizottság
tájékoztassa a testületet az elért eredményekről.
dr. Irikov D. Mihály alpolgármester
Nehéz döntést hoztak az imént. Ennek a döntésnek az előzményei ebben a határozati
javaslatban érzékelhetőek leginkább. Miért kellett volna ezt a lépést megtenniük, ha
minden rendben lenne anyagilag az Önkormányzatnál? Miért kellene azon
gondolkozni, hogy miből fizessenek ki 50 millió forintot, amit a város nem látott?
Közel 900 millió forintot kell visszafizetnie az Önkormányzatnak azért a felelőtlen
döntéssorozatért, amit ez elődeik hoztak. Kibocsájtottak 500 millió forintnyi kötvényt,
hogy fejlesszenek, de nagyon csekély összeg került fejlesztésre fordításra. Nagy része
működési költségek és korábbi hitelek kiváltására lett felhasználásra. A kötvényt
elköltötték napi kiadásokra. Az, hogy a központi iskolába kell elhelyezni az összes
eszterházai tanulót ezzel nagymértékben összefügg. Az önkormányzatnak igen komoly

14

megtakarításokat kell tennie. Tudomásul kell venni, hogy az Önkormányzatnak a
korábbi felelőtlen döntések sorozatából eredendően olyan helyzettel kell megküzdenie,
ami gyakorlatilag ilyen kellemetlen döntés meghozatalára kényszerítette őket. Idén
közel 50 millió forintot, jövőre 100 millió forintot kell visszafizetni úgy, hogy az
Önkormányzat idei adóbevétele 110 millió forint. Ezért kell megtenniük ezeket a
lépéseket.
Kocsis Ferenc polgármester
Sajnos ez tény és valós helyzet. A működési költségektől eltekintve csak a kötvény
törlesztése 2/3-át elviszi az Önkormányzat bevételének. Közben működtetni kell az
intézményeket, az Önkormányzatot, a Hivatalt.

dr. Irikov D. Mihály alpolgármester
Ezzel a határozati javaslattal nem ért teljesen egyet. Nem most kezdik meg a
Raiffeisen Bankkal a tárgyalásokat. Véleménye szerint úgy szólna helyesen a
határozati javaslat, hogy a már megkezdett tárgyalásokat a Pénzügyi Bizottság elnöke
szerinti mederben folytassák a továbbiakban. Van ajánlatuk a Raiffeisen Banktól.
Kocsis Ferenc polgármester
Több bankkal is tárgyaltak idáig hitelfelvétel ügyében. A nem hitelfelvételre irányuló
tárgyalásokat azonban most fogják megkezdeni a Bankkal. Az első határozati
javaslatnál maradnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és
szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta az alábbi határozatot:
141/2012. (VII.31.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a Raiffeisen
Bankkal való, nem hitelfelvételre irányuló
tárgyalások megindítására. A tárgyalásokon mellette
az önkormányzat részéről a jogi végzettségű dr.
Irinkov D. Mihály alpolgármester, illetve Horváth
Tibor, a Pénzügyi Bizottság elnöke vesz részt.
Egyben felkéri őket, hogy szeptember utolsó
képviselő-testületi ülésén számoljanak be az eddig
elért eredményekről.
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Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

4.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Egyéb döntést igénylő ügyek
Kocsis Ferenc polgármester
Az augusztus 20-i ünnepségre a süttöri Szent András templomban kerül sor, illetőleg
ehhez kapcsolódóan augusztus 18-án, 19-én az eszterházai településrészen
ünnepségsorozat lesz. Augusztus 19-én a Kastély Kápolnában Takács Éva ad
koncertet. Szeretettel várja Fertőd Város lakosságát.
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Felmerült, hogy legyen-e augusztus 20-án a város által szervezett tűzijáték? Azon az
állásponton vannak, hogy a jelenlegi anyagi helyzetben, mint ahogy a rendezvényt
sem, ugyanúgy a tűzijátékot sem kellene támogatnia az Önkormányzatnak. Egyetlen
egy felajánlás érkezett a tűzijátékkal kapcsolatban. Itt megragadja az alkalmat és
elmondja, ha fertődi vállalkozók tudnák ezt támogatni, akkor örömmel vennék.
Patonai Tamás vállalkozó ajánlott fel 30.000,- forintot a tűzijáték megszervezésére,
illetőleg a rendezvény megtartására. Jómaga is jelentős összeget ajánlott fel Kisberk
Ferenc Győző alpolgármesterrel együtt. Több soproni autókereskedés ajánlott fel
jelentős összegű támogatást a rendezvény megtartására. Ennek keretén belül lesz mód
arra, hogy zenei szórakoztatásra is sor kerüljön az ünnepségek alatt. Kérdés az, hogy
tudnak-e tartani tűzijátékot? Ha igen, akkor ezt minél előbb meg kell kezdeni
szervezni. 120.000,- forintról van szó.
Kocsis Ferenc polgármester
Az augusztus 18-19-i rendezvény-sorozat Önkormányzat az támogatása nélkül kerül
megrendezésre, kizárólag fertődi vállalkozások adományaiból. Véleménye szerint a
tűzijátékot ne támogassák.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
A tűzijátéknak nincs határidős bejelentési kötelezettsége?
dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester
Ha egy héten belül nem rendeződik a tűzijáték kérdése, akkor nem tudnak tűzijátékot
tartani.
Tulok Viktor aljegyző
A tűzijátékot a rendőrségnek, tűzoltóságnak is be kell jelenteni.
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Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a Képviselő-testület ülését 18.55 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.
24/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. július 31-én (kedd) 17.00 órai
kezdettel Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
Előadó:

Tárgy:
1. Polgármesteri Hivatal létszámának átmeneti bővítése

Kocsis Ferenc
polgármester

2. A BJT Általános Iskola működtetésének ügye

dr. Irinkov D. Mihály
alpolgármester

3. Egyéb döntést igénylő ügyek:

Kocsis Ferenc
polgármester
Horváth Tibor
képviselő

3/1. Az Önkormányzat gazdálkodását érintő döntések.
4. Egyebek: kérdések, bejelentések, tájékoztatók
F e r t ő d, 2012. július 30.

Kocsis Ferenc
polgármester
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