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Fertőd Város
Képviselő-testülete
26/2012. számú

JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 10. napján
(pénteken) 17.00 órai kezdettel megtartott Rendkívüli Képviselő-testületi
üléséről.

Az ülés helye:

Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Szabó Antal
Szemerits Zsolt

képviselők

Ujlakiné dr. Pék Éva
Marácz Ildikó

mb. jegyző
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 40 fő.
Kocsis Ferenc polgármester a jelenlévők köszöntése után megállapította, hogy a 6
képviselő közül 5 jelen van – dr. Irinkov D. Mihály alpolgármester igazoltan van távol
- az ülés határozatképes, azt megnyitotta 17.08 órakor.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:

Előadó:

1. A BJT Általános Iskola működtetésének ügye

Szabó Antal
képviselő
Kocsis Ferenc
polgármester

2. Az iskolaotthonos oktatás bevezetésének ügye
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A 3. napirendi pont megnevezését módosítják.
3. BJT. Általános Iskola átalakítási munkái, valamint a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi helyzetének átvilágítása

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 6 igen
szavazattal – egyhangúlag - a napirendeket elfogadta az alábbiak szerint:
NAPIREND
Tárgy:

Előadó:

1. A BJT Általános Iskola működtetésének ügye

Szabó Antal
képviselő
Kocsis Ferenc
polgármester
Kocsis Ferenc
polgármester

2. Az iskolaotthonos oktatás bevezetésének ügye
3. BJT. Általános Iskola átalakítási munkái, valamint a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi helyzetének átvilágítása

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: A BJT Általános Iskola működtetésének ügye
Napirend előadója: Szabó Antal képviselő
Szabó Antal képviselő
Elmondja, hogy a Babos József Térségi Általános Iskola működtetésének ügyével a
Képviselő-testület a július 31-én tartott ülésén foglalkozott, amely nagy felháborodást
keltett. Az iskola működtetésével kapcsolatos dologhoz annyit fűz hozzá, hogy az
iskola igazgatója nem működik együtt az Önkormányzattal. Minden önkormányzati
elképzelést, Képviselő-testületi döntést megvétóz, el akarja lehetetleníteni a
törekvéseiket, holott szakértői vélemény támassza alá, hogy az ún. központi
nagyiskola sokkal nagyobb befogadóképességű lenne. Ez az iskola, amikor építették,
sokkal nagyobb létszámú gyerekek befogadására készült, ennek ellenére az iskola
igazgatója mindent elkövet, még attól sem riadt vissza, hogy az alpolgármester urat
életveszélyesen megfenyegesse.
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Kocsis Ferenc polgármester
Figyelmezteti a jelenlévőket, hogy a tetszésnyilvánítást mellőzzék, ellenkező esetben
kénytelen lesz egyéb intézkedéseket megtenni, hogy zavartalanul folyón a testületi
ülés.
Szabó Antal képviselő
Folytatja a következő kijelentéssel, amit 2011-ben az iskolaigazgató asszony tett „az
oktatásügy egy olyan legelő ahol minden marha legelhet”. Nem akarnak legelészni,
hanem azt akarják, hogy egy költséghatékonyabb, takarékosabb iskola működhessen
anélkül, hogy a gyerekek bármilyen csorbát szenvednének. Bizonyára mindenki ismeri
azt az oktatási törvényt miszerint felsőoktatásba – felső tagozatba - szaktanárok
adhatnak órákat szeptembertől. Három olyan embert ismer, aki nem rendelkezik
szaktanári képesítéssel, pont az egyik az iskolaigazgató nő. Január 1-től az Oktatási
Minisztériummal majd kommunikálhatnak. Nagyon etikátlannak tartja az igazgatónő
viselkedését, minden megnyilvánulásában, amely az iskolával kapcsolatos. Egy csomó
fals információt ad, a szülőket, gyerekeket félrevezeti. Részt vett azon a szülői
értekezleten, amikor az iskolaotthonos oktatást ecsetelte, miszerint január 1-től
kötelező. Utána lehet nézni, nem kötelező. A törvény pontosan…
Kocsis Ferenc polgármester
A nézők a testületi ülés munkáját nem zavarhatják. Megkér mindenkit, hogy
hallgassák végig.
Horváth Bors Máté
Hozzánk beszél!
Szabó Antal képviselő
Egész Fertődhöz beszél, ez pedig nem közmeghallgatás.
Kocsis Ferenc polgármester
Amennyiben akadályozzák a testület munkáját, megtiltja a jelenlétet. A képviselőknek
nem kötelességük kiabálni, nem lakossági tájékoztatón vannak. Testületi ülés van, ahol
elmondják véleményüket, hallgassák meg őket.
Szabó Antal képviselő
A törvény azt mondja ki, hogy január 1-től lehetővé kell tenni, hogy a gyermekekkel
délután 4 óráig foglalkoznak az iskolában. Ez megoldható napközi otthonos iskolával
is, ahonnan a gyermeket akkor viszi el a szülő, amikor akarja. Viszont ha az egész
napos oktatásban résztvevőknél az utolsó óra ¼ 4 órakor kezdődik, törvény tiltja, hogy
óráról nem lehet elvinni a gyermeket. Gondolják meg, hogy ilyen szempontból is
mennyire valós az, amit az igazgatóasszony állít, amit másnap az Eszterházán tartott
szülői értekezleten már módosítania kellett. Polgármester úr elmondta a törvényt, hogy
nem lesz kötelező. Ahol már működött ilyen oktatás, ott nem már nem működik, mert
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az új iskola befogadóképessége sokkal
nagyobb, mint ahogy most üzemel. Elég nagy anyagi terhet ró a régi iskolába a sokkal
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kevesebb gyerek a hatalmas épületbe, a fűtéstől kezdve a felújításig, holott máshogy is
funkcionálhatna. Véleménye, hogy az iskolaigazgató nője bármennyire hősködik, vagy
hősként akarják feltüntetni néha nagyon is nem mond igazat és önös érdekek hajtják.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kocsis Ferenc polgármester
Figyelmezteti képviselő urat, hogy a következtetéseket mellőzze. Véleményét
végighallgatták. Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság is foglalkozott az iskola
működtetésének ügyével. Kéri a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy rövid
tájékoztatást adjon álláspontjukról.
Horváth Tibor képviselő
Elmondja, hogy a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta az iskola
működtetésének ügyét. Az átalakítási munkára az előirányzott 4 millió forint
átcsoportosítását egyhangúlag támogatták.
Kocsis Ferenc polgármester
Majd a 3. napirendi ponttal visszatérnek rá.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester
Jelzi, hogy egy elég komoly témát kell megbeszélni. Pedagógiai oldalról közelíti meg
a dolgot, hisz ő is pedagógus. Az intézmény fenntartója a Polgármesteri Hivatal. Olyan
elképzelésbe gondolkodnak, hogy a 4 osztályban tanuló diákokat a törvény adta
lehetőségek között és építészetileg el lehet helyezni egy oktatási intézménybe, akkor
ezt szeretnék végrehajtani. Ezzel kapcsolatba volt egy döntés és egy terület bejárás,
ahol a katasztrófavédelem is jelen volt. Nem találtak semmi olyat ami az iskola
működését kifogásolná. Az iskolaotthonos oktatást végig kell gondolni. Ezt az
Önkormányzat anyagi oldalról nem tudja támogatni. A napközi otthonos oktatásnak
látja értelmét. Azon szülők gyerekei, akik zeneiskolába szeretnének menni, akik
esetleg sportolnak, vagy nyelvet tanulnak ezt a lehetőséget meg kell adni. Ha az a
gyermek reggel 8-16 óráig iskolába van, kérdezi, ezt végig tudnák ülni Önök? Mit
várnak el a gyerekektől? Az előző Tantestület illetve Képviselő-testület időszakába a
Pedagógiai Intézet ellenőrzése során megállapította, hogy 24 fő pedagógus tudja
ellátni ezt a feladatot. Jelenleg 25 pedagógussal látja el ezt a feladatot az igazgató
asszony. Feladata, hogy 2012. szeptember 1-től a törvény előírása alapján
szaktanárokat kell biztosítani az oktatáshoz. Varga Jenő igazgató úr időszakában, ha
jól tudja egy igazgatóhelyettes töltötte be ezt a feladatot. Megválasztották elvárja,
hogy hallgassák meg. Szaktanárok tekintetében a megnövekedett óraszámokat
figyelembe véve közalkalmazottként vagy óraadóként kell, hogy a helyeket betöltsék.
Javasolja, hogy a minőségi oktatás érdekében szaktanárok legyenek és az igazgató
helyettesek számát csökkentsék. Nincs iskolabezárás, csak célszerű egy helyre történő
költöztetés.
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Kocsis Ferenc polgármester
Napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a legutóbbi feljelentés kapcsán mik
fogalmazódtak meg ezzel nem kíván foglalkozni, nem az Önkormányzat ügye.
Újságcikkben megjelent, hogy igazgatóasszony azt mondta nyilvánosan, hogy ő egy
testületi határozat végrehajtását megakadályozza. Véleménye az, hogy ez borzasztóan
szomorú és főbenjáró bűn. Sem a képviselők, sem az intézményvezetők testületi
határozatok végrehajtását nem tagadhatják meg.
Iskola átalakítására tér vissza, illetőleg a kis iskolában lévő tantermek felszabadítására.
Első napirendi pontról beszélnek. Nem fogja még egyszer elismételni a napirendi
pontokat. Az iskola működtetéséről beszél. A fertődi általános iskolába a központi
épületben a májusi beiratkozások alapján 159 fő tanul. Soha ilyen kevés iskolás még
ebbe az épületbe nem volt. 237 fő a központi épületbe el kell, hogy férjen. Ennek
egyszerűen anyagi okai vannak.
17.23 órakor 15 perc szünetet rendel el Kocsis Ferenc polgármester
17.38 órakor folytatódik a Képviselő-testületi ülés.
Kocsis Ferenc polgármester
Örül, hogy ilyen sokan eljöttek a testületi ülésre és érdeklődnek a város ügyei iránt.
Folytatják az 1-es napirendi pontot a BJT Általános Iskola működtetésének ügyét. Az
eszterházai iskolában 237 fő diák tanul. Egy épületbe el kell, hogy férjenek. Igazán
nem tartja szépnek, hogy a kompetencia felmérés eredményei nem igazán voltak
kedvezőek az iskolára nézve. Mindent meg kell tenni azért – elsősorban az igazgató
kötelessége - hogy az iskola működése akadálymentes legyen. Nem akar beleszólni a
tanári létszám összetételébe, ezt megteszi a Kormányhivatal. Nem akar beleszólni,
hány igazgatóhelyettes legyen. Amennyit az iskola költségvetése elbír, az iskola belső
ügyének tartja ezt.
Szabó Antal képviselő
Szeretne egy bekezdést idézni Igazgatói pályázat címen, amelyet 2009. április 30-án
Garab Gáborné készített. „Az iskola, szolgáltató intézmény, amelynek törekednie kell
arra, hogy a felhasználók igényeinek megfeleljen, hogy teljesítse a fenntartók
elvárásait, hogy működésével, eredményeivel elégedettek legyenek.” Véleménye
szerint ez nem történt meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: Iskolaotthonos oktatás bevezetésének ügye
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester

6

Kocsis Ferenc polgármester
A Babos József Térségi Általános Iskola igazgatónője a tantestület nevében 2012.
június 21-én kérelemmel fordult az Önkormányzat fele. A kérelmet az előterjesztéshez
csatolva megküldte minden képviselőnek. Erre válaszlevelet írt 2012. június 29-én,
amely szintén az előterjesztéshez van csatolva. Dönteni kell az iskolaotthonos oktatás
bevezetéséről. A kérelmet tárgyalta a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság, valamint az
Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság. Kéri a Bizottságok elnökeit, hogy
állásfoglalásukról számoljanak be.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Tibor képviselő
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta az iskolaotthonos oktatás bevezetést, és
egyhangúlag nem támogatta a bevezetést fedezet hiányába.
Szemerits Zsolt képviselő
Az Oktatási-, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság is tárgyalta az iskolaotthonos
oktatás bevezetését, de nem fogadták el. Megvizsgálták az előnyeit és hátrányait is. Ez
az oktatási rendszer hátrányos helyzetű településeknél és hátrányos helyzetű
gyerekeknél fogalmazódott meg először. Hátránya, hogy a 4. osztály után derül ki,
hogy mennyit fejlődött a gyerek. Előnyei, hogy a szülők válláról leveszi a terhet.
Kocsis Ferenc polgármester
Csendet kér a terembe, mert a következő figyelmeztetésnél újabb szünetet rendel el.
Szemerits Zsolt képviselő
Előnyeiről szeretne beszélni. További előnye, hogy az óvodából iskolába kerülő
gyerekek könnyebben illeszkednek be.
17.46 órakor 15 perc szünetet rendel el Kocsis Ferenc polgármester. Ilyen háttérzajjal
nem lehet dolgozni.
18.01 órakor folytatódik a Képviselő-testületi ülés.
Szemerits Zsolt képviselő
Folytatja a napirendet. Nem azt akarta mondani, hogy akik itt vannak rossz szülők és
nem szeretnek belefolyni saját gyerekük nevelésébe. Azt akarta mondani, hogy nem
biztos, hogy erre az oktatásra itt akkora szükség van.
Kocsis Ferenc polgármester
Jelzi, hogy a témához 3 rövid információt mond. A süttöri iskola bezárásáról nem volt
szó, nem tervezik. Eszterházi iskolában az átköltözés után nem lesznek zsúfolt
tantermek és osztályösszevonások sem lesznek. Az eszterházi alsó tagozatos épület
sorsáról még nem tudják megmondani, hogy mi lesz vele. Fő cél az volt, hogy
költséget takarítsanak meg. Minden más információ téves, nem az Önkormányzat
részéről származik.
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Több 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:
148/2012. (VIII.10.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babos
József Térségi Általános Iskola létszámemelési kérelmét fedezet
hiányában elutasítja, illetőleg az iskolaotthonos oktatás
bevezetését nem támogatja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

3.)

Napirendi pont

Napirend tárgya: BJT. Általános Iskola átalakítási munkái, valamint a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi helyzetének átvilágítása
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van)
Napirend előadója: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester
a.)
Fertőd Város Képviselő-testülete a 140/2012. (VII.31.) önkormányzati határozatában
döntött a Babos József Térségi Általános Iskola átalakításáról. Az átalakítási
(felújítási) munkálatok fedezetére 3 árajánlat érkezett be, amely alapján 4 millió forint
átcsoportosítása válik szükségessé. A felújítási munkák fedezetére a városrehabilitációs pályázat előirányzatát csökkentené 4 millió forinttal.
b.)
Fertőd Város Jegyzője július 18-án lemondott megbízatásáról és a Képviselő-testület
augusztus 3-i hatállyal mentesítette a munkavégzés alól. Jegyző úr levélben
tájékoztatott, hogy a munkakör átadás-átvételt nem szándékozik megtenni. Szinte
ugyanezen időponttal a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője tartós
betegállományba került. A pénzügyi átláthatatlan helyzet rendezésére feltétlen szükség
van egy olyan pénzügyi szakértő megbízására, aki az Önkormányzat működését
átvilágítja és reális képet ad a Város pénzügyi-gazdálkodási helyzetéről. A pénzügyi
megbízás teljesítésére vonatkozó árajánlatot az előterjesztéshez csatolta. Kéri a
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Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után döntsön a határozati
javaslatról.
Kevés Önkormányzat van olyan kellemetlen helyzetben, mint mi, ahol egy időben
távozik a jegyző és a pénzügyi osztályvezető. Gyakorlatilag a Hivatal vezetése
távozott Fertődről.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Garab Gábor Károlyné iskola igazgató
Köszönti a képviselőket és a megjelent szülőket, érdeklődőket. Szabó Antal által
felhozott vádakat visszautasítja, hogy nem rendelkezik diplomával. Szakképesítéssel.
Hozzájárul, hogy kábel tv-re feltegyék szakképesítéséről szóló bizonyítványát, az
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola technika szakkollégiumon elvégzett tanítói
diplomáját, illetve 2000-be a budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás vezetői
végzettségét, amely megfelel a pedagógus szakvizsgának, tehát lehetővé teszi azt,
hogy igazgatói tisztséget töltsön be.
3 alkalommal magyarázta el Szabó Antal képviselő úrnak a különbséget az egész
napos iskola és az iskolaotthonos oktatás között. Következő tanévtől egész napos
iskolát tervez az állam, amely nem azonos az iskolaotthonos oktatással. Az egész
napos iskola azt jelenti, hogy a gyermek részére igény esetén elfoglaltságot kell az
iskolába biztosítani. Iskolaotthonos oktatás annyit jelent, hogy a képzést délelőtt és
délután folyamán lehet megtenni. Egész napos iskola mindenki számára kötelező, az
iskolaotthonos oktatás pedig választható. Nem vezetett félre senkit, mindkét
alkalommal ezt mondta el. Visszautasítja ezt is.
Mint az elmúlt Képviselő-testületi ülésen elmondta, hogy gyermekenként másfél nmre van szükség ahhoz, hogy egy gyermek működni tudjon. Szakmailag
kivitelezhetetlen, hogy 25 elsős mellé betegyen 10 másodikost, mert ezek nem
összevont osztályok. Az iskola alapterülete és kihasználtsága nem azonos a gyermekek
és az általuk kívánt osztálytermek kialakításával. Külön felhívta a Képviselő-testület
figyelmét, hogy 2009-ben már készültek erre vonatkozóan tervek, amelyek ma is
érvényesek. Ezen tervek alapján hozzáépítéssel megoldható az termek kialakítása.
Augusztus 10-e van és eddig nem látott érvényes építési és szakhatósági engedélyeket.
Kisberk alpolgármester úr ott volt, azon a bizonyos bejáráson. Szeretné, ha kamerába
mondaná, hogy milyen módon fenyegette meg alpolgármester urat. Azt mondta, hogy
amíg szakhatósági és érvényes építési engedély nincs, addig ha kell, „uzival” is
megvédi az iskolát. Ezt vállalja.
Kocsis Ferenc polgármester
Megszakítja. 3. napirendi ponthoz kapott szót. Ennek ellenére, ami az előző két
napirendi ponthoz tartozott és a lakosság részére információ tartalommal bír azt
engedte elmondani. Kéri, hogy a személyeskedést a bíróságon tegye meg.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
A tantestület 100%-os szakos ellátottságát biztosította. Felvételt nyert Cseh Gabriella –
budapesti Műszaki Egyetemről érkezik - matematika-kémia szakkal, Mészárosné
Radics Eszter tanárnő magyar-történelem szakkal illetve Tímea érkezik német szakkal,
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valamint Garab Mária érkezik ének óraadó szakkal. Hamis volt az az információ, hogy
a Kormányhivatal illetve a Képviselő-testület a státuszt 26 főben jelölte meg. A 26 fős
státuszon túl hármat javasolt a Kormányhivatal, de 26 fős státusszal kollégákkal együtt
fizetetlen túlórákat bevállalták és ellátták a gyermekek képzését, oktatását, mert úgy
gondolták, hogy pedagógiai esküjük erre kötelezi őket, megtették szó nélkül.
Visszautasítja azt, hogy megfenyegette alpolgármester urat. Kérdezi Kisberk urat – ő
jelen volt - hogy történt-e ilyen?
Kocsis Ferenc polgármester
Nem ad szót erre a témakörre. Nem ide tartozik.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Szeretné, ha válaszolna saját megnyugtatására.
Kocsis Ferenc polgármester
Nem a testületi ülés témájához tartozó kérdés.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Folytatja, hogy nem a Képviselő-testület határozatát akadályozta meg.
Kocsis Ferenc polgármester
Kéri az igazgató asszonyt, hogy tartsa magát a napirendhez.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Kérte a képviselőket – itt volt jegyző asszony is - hogy halasszák el a döntést.
Kérjenek új szakértői véleményeket. Minden szakmai fórumra elküldte a határozatot,
mert úgy érezte több ponton nem felel meg a jogszabályoknak. Mai napig várja a
visszajelzést a Közoktatási Hivataltól Győrből, Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól.
Polgármester úrnak kell legjobban tudnia, hogy a közháló végpontjának elhelyezését,
mint intézményvezetőnek, le kell jelenteni a KIR-be, utána a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumba. Ezt követően pedig le kell jelentenie a Nemzeti Információszolgáltató
Zrt-nél, aki majd megjelöli azt a céget, aki képes ennek az átvitelére. Panasszal
fordultak a Magyar Szülők Országos Szövetségéhez, egyelőre minden fórumról pozitív
visszajelzés érkezik, várják a határozatokat.
Kéri még egyszer a testületet, hogy gondolják át a határozatot, mielőtt bármilyen
ésszerűtlen döntést hoznak.
Nem Fertődi Általános Iskola az iskola, ugyanis az 2000 decemberében megszűnt,
azóta Babos József Térségi Általános Iskola. Többször, helytelenül hangzik el. Minden
hónapba fogadóórát tartanak és minden 2. hónapba szülői értekezletet. Közoktatási
törvény köznevelési törvénybe fog átmenni és az eddigi szolgáltató jelleg nevelőoktató tevékenységeket idéz most elő, ami alapján már nem a közszolgálat illetve nem
a szolgáltatás jellege a fontos, hanem a nevelés és az oktatás jellege.
Végezetül elmondja, lehet egy háborút megnyerni, de egyet tudni kell mindenkinek. A
háborúban csak vesztesek vannak. A háború minden esetben nyomorúságot,
veszélyeket, halottakat hoz maga után. Nem Fertőd Város csődbe juttatását szeretnék
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véghezvinni, hanem egy olyan ésszerű megoldást, amely a szülők, gyermekek számára
tökéletes és szakmailag megalapozott.
Kocsis Ferenc polgármester
Jelzi, hogy egészen színházba érzi magát. Felhívja igazgató asszony figyelmét, hogy
az iskola átépítésének munkáihoz építési engedély nem kell, mert nem építési engedély
köteles. Az illetékes szakhatósági engedélyeket megkérték, gyakorlatilag a
tűzoltóságról van szó illetve a katasztrófavédelemről. A közháló végpontja a Babos
József Térségi Általános Iskola fertődi iskolája.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Az intézményvezetőnek a KIR-be azonnal regisztrálni kell, mert épületből épületbe
történő áthelyezés van. Pontosan az Önök által felkért X Computeres szakemberek
hívták fel a figyelmét erre. Ez egy teljesen zárt informatikai rendszer, aminek a
megmozdítása engedélyekhez kötött. Egy-egy engedély 2-4 hét átfutási idő, még akkor
is, ha ugyanazon a székhelyen van. Épületből épületbe történő áthelyezését
engedélyeztetni kell. Ez törvényi előírás.
Kocsis Ferenc polgármester
A végpont áthelyezését részben az informatikai vállalkozás végzi el, másik oldalról a
Magyar Telekom.
Szemerits Zsolt képviselő
Hétfőn beviszi a kisgyerek a könyvet és pénteken viszi haza.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
Behozza, de igény esetén hazavihető. Azokat a tankönyveket, amiket a tanulók nem
használnak, benn maradhatnak a gyermek fiókjába. Igény esetén a könyveket bármikor
haza lehet vinni. Gyakorolni nem csak az iskolai tankönyvekből lehet, számtalan más
erre felkészítő tankönyv áll rendelkezésre.
Szabó Antal képviselő
Elnézést kér az igazgató asszonytól, hogy felült egy pletykának a szaktanári
képesítésekkel kapcsolatban. Iskolaotthonos oktatással kapcsolatba kifejtette
véleményét. Egyébként az iskolaotthonos oktatáshoz az igazgató asszony 5 fő tanár
felvételét látta szükségesnek, még most hármat. Nincs pénze az Önkormányzatnak
erre. Szakértői vélemény pedig a tornaórára való átmászkálást tartja veszélyesnek.
Kocsis Ferenc polgármester
Nem tartozott a napirendhez, amit Szabó úr elmondott.
Garab Gábor Károlyné iskolaigazgató
5 főből kettőről volt szó az iskolaotthonos oktatásnál. 3 kollégát vettek fel jelenleg, aki
a gyesen lévő kolléga helyére megy.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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:
149/2012. (VIII.10.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Babos József Térségi Általános Iskola átalakítási munkáira
4 millió forintot, a könyvvizsgáló megbízására 1,5 millió forintot
biztosít oly módon, hogy a város-rehabilitációs pályázati
előirányzatot 5,5 millió forinttal csökkenti.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat módosítást
a 2012. évi költségvetési-rendelet következő módosításakor tegye
meg.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester
Szeptemberben a tanévindulást követően Lakossági fórumot vagy közmeghallgatást
szándékoznak tartani.
Több hozzászólás nem volt, Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a
részvételt, s a Képviselő-testület ülését 18.22 órakor berekesztette.

Kmf.

Kocsis Ferenc
polgármester

Ujlakiné dr. Pék Éva
mb. jegyző
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537-013.
26/2012.számú

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Képviselő - testülete

2012. augusztus 10-én (péntek) 17.00 órai
kezdettel rendkívüli Képviselő-testületi ülést tart Fertőd Város Polgármesteri Hivatal
Dísztermében (Muzsikaház) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
Előadó:

Tárgy:
1. A BJT Általános Iskola működtetésének ügye

Szabó Antal
képviselő

2. Az iskolaotthonos oktatás bevezetésének ügye

Kocsis Ferenc
polgármester

3. A költségvetési rendelet módosítása

Kocsis Ferenc
polgármester

Fertőd, 2012. augusztus 7.

Kocsis Ferenc
polgármester

13

