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Fertőd Város
Képviselő-testülete
3/2014. számú

JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2014. február 26. napján (szerda)
16.30 órai kezdettel megtartott rendes Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye:

Fertődi Polgármesteri Hivatal
Díszterem

Jelen vannak:

Kocsis Ferenc
Kisberk Ferenc Győző

polgármester
alpolgármester

Horváth László
Horváth Tibor
Dr. Irinkov Dimiter Mihály
Szemerits képviselők
képviselő
Dr. Csoma Sándor
Tulok Viktor
Ötvösné Varga Éva

jegyző
aljegyző
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 7 fő.
Kocsis Ferenc polgármester
Köszönti a megjelenteket, képviselőtársait, a lakosságot és a hivatal dolgozóit. A rendes
Képviselő-testületi ülést megnyitja. Jelen van 4 fő testületi tag, valamint a polgármester.
Igazoltan távol van Szabó Antal képviselő, illetve Horváth Tibor képviselő jelezte, hogy
késni fog, így az ülés határozatképes.
Kocsis Ferenc kérdezi, hogy van-e valaki, aki napirend előtt hozzá szeretne szólni.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Az egyik képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet átvizsgálva szomorú dologra lett
figyelmes, törvénytelenségre került sor. Kéri a Jegyző Urat a fentivel kapcsolatban adjon
tájékoztatást. Volt egy rendkívüli testületi ülés 2013. június 14-én a projektmenedzseri
szerződés vonatkozásában, ahol 4 személy hozott egy határozatot (Szemerits Zsolt, Kisberk
Ferenc Győző, Horváth László, és a polgármester). Jogtalanul megemelték a
projektmenedzseri szerződés összegét, és véleménye szerint ezáltal törvénytelenül működik a
projektmenedzser cég. Kérdezi a Jegyző Úrtól, hogy a fentiekkel kapcsolatban tud-e most
azonnal nyilatkozni? A fenti határozatban 1 millió forinttal meg lett emelve a
projektmenedzseri díj, amivel túllépte azt a határt, amit közbeszerzés nélkül megtehet a
testület. Kéri Tisztelt Jegyző Urat, hogy a fentieket vizsgálja meg, és ha jogszabálysértés van
a fentiekkel kapcsolatban, akkor próbálják meg rendezni. A Polgármester Úrtól kérdezi, hogy

2

mi történt a tegnapi napon a telefonokkal kapcsolatban? Miért kerülhetett a fentiekre sor?
Előfordulhat-e ez még a jövőben, vagy sem?
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Köszöni a képviselő úr jelzését. Kéri a pontos adatok tisztázása végett a fentiekkel
kapcsolatos információkat. Nyilvánvaló, hogy a szükséges vizsgálatot el fogják végezni, és
tájékoztatni fogják a képviselő urat, a testületet és a nyilvánosságot.
Kocsis Ferenc polgármester:
Sajtóban is megjelent az üggyel kapcsolatban egy tájékoztatás, ami szerint a probléma a
mintegy 100 fős előfizetői kört érintette. Ezen előfizetők a Polgármesteri Hivatal ill. az
Önkormányzat alkalmazottai, tisztségviselői. Az eset sem a Polgármesteri Hivatal, sem az
Önkormányzat működését, munkáját nem veszélyeztette, nem zavarta.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Mi történt? Miért lettek korlátozva a hívások?
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Fizetési haladékot kértek a szolgáltatótól, amit meg is kaptak. Téves értelmezés folytán,
bizonyos átfutási, technikai megoldások során került sor a hívás korlátozására, de amint
tapasztalták a jelenséget, annak megszüntetésére haladéktalanul intézkedtek. A Polgármester
Úr is említette már, hogy a flotta alapvető célja a hivatal dolgozói közötti kommunikáció, az
ügyvitel elősegítése, amit tartalmaz a szolgáltató szerződés is. Hangsúlyozza, ezen a téren a
jelenség semmiféle fennakadást nem okozott.
Szemerits Zsolt képviselő:
Kérdezi, hogy flottának 900 fő előfizetője van?
Kocsis Ferenc polgármester:
A flottának 100-110 előfizetője van. Külső flottának hívják azt az előfizetői csoportot
(lakossági körből), akik nem a flotta tagjai, de jogfolytonosan igénybe vehetik a flotta
kedvező tarifáit. Esetükben nem az Önkormányzat az előfizető, hanem névre szóló, egyéni
szerződéssel rendelkeznek. A külső flotta tagjai ugyanolyan kedvezményes kategóriába
soroltak, mint az Önkormányzat flottája (mintegy 800 előfizetőt jelent). A „belső” flottában
vannak az Önkormányzat dolgozói, alkalmazottjai és a képviselő testület tisztségviselői.
Kocsis Ferenc polgármester ezután ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

NAPIRENDI JAVASLAT
Tárgy:
1. Tájékoztató a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester (szóbeli tájékoztató)
2. Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
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3. Javaslat új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4. Javaslat a Fertődi Polgármesteri Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester, dr. Csoma Sándor jegyző
5. Javaslat Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi
munkaterve elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6. Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás ellátásáért
fizetendő térítési díjak módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7. Javaslat Fertőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
8. Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. 2012. évi ill. 2013. I. félévi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
9. Javaslat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
10. Javaslat hulladékszállítási díj átvállalásáról szóló döntés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
11. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Csoma Sándor jegyző
12. Javaslat önkormányzati bérlakások szociális jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
13. Javaslat Támogatási kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
14. Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Kérdezi képviselő társait, hogy van-e kérdés, észrevétel, vagy újabb napirendi javaslat.
Módosító javaslat nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester ezután szavazásra bocsátotta a fent felsorolt, meghívóban
szereplő napirendi pontokat.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármestert megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal
– egyhangú – a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
20/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi
döntése, hogy a 2014. február 26-i rendes testületi
ülésének napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND
Tárgy:
1. Tájékoztató a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester (szóbeli tájékoztató)
2. Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3. Javaslat új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4. Javaslat a Fertődi Polgármesteri Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester, dr. Csoma Sándor jegyző
5. Javaslat Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi
munkaterve elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6. Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás ellátásáért
fizetendő térítési díjak módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7. Javaslat Fertőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
8. Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. 2012. évi ill. 2013. I. félévi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
9. Javaslat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
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10. Javaslat hulladékszállítási díj átvállalásáról szóló döntés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
11. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Csoma Sándor jegyző
12. Javaslat önkormányzati bérlakások szociális jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
13. Javaslat Támogatási kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
14. Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Tájékoztató a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester (szóbeli tájékoztató)
Kocsis Ferenc polgármester:
2014. február 6.
Szakmai egyeztetés (Sopron Városháza)
február 7.
Tájékoztatás rendezvény a soproni Gyógyközpont részéről (Lövő)
február 12.
Társulási Tanácsülés (Kapuvár Városháza)
február 15.
Farsangi Bál (Kisberk Ferenc Győző alpolgármester képviselte a testületet)
február 19.
Sajtótájékoztató (Esterházy Kastély)
február 20.
Leader elnökségi ülés
Muzsikaházi esték
február 24.
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás elnökségi ülés, majd társulási tanácsülés.
Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezés Önkormányzati Társulás TT.
ülés
február 26.
Soproni Vízmű ülés
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
2.) napirendi pont
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Napirend tárgya: Javaslat a lejárt határidejű
végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

önkormányzati

határozatok

Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kéri Polgármester Urat, hogy a lakosságot tájékoztassa az előterjesztésről.
Kocsis Ferenc polgármester:
Ismertette az előterjesztést.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kérdezi, hogy a hitelszerződés megkötésre került-e? Folyósításra került-e a hitel? A
hitelkeret biztosításra került-e vagy sem? Különböző hírek szállingóznak a városban, hogy
még sem kapta meg a kerethitelt a város. Plusz ingatlan fedezetre volt-e szükség?
Kocsis Ferenc polgármester:
Ilyen tranzakcióknál a hitelező bank (esetünkben a TakarékBank Zrt.) is erőteljesen vizsgálja
a hitel felvevőnek a pénzügyi helyzetét. Nem csak ő mondja, hogy Fertődnek stabil a
működése, a pénzügye, jelen ügy kapcsán a pénzintézet álláspontja szerint is stabil a város
financiális helyzete. A hitelszerződés aláírásra került, a pénzügyi keret biztosítása is
megtörtént. Gyakorlatilag már a város rendelkezésére áll a hitelkeret összege. Ezen kívül
hitelbiztosíték pótlólagos bevonására sem volt szükség.
Kocsis Ferenc polgármester a javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
21/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
lejárt
határidejű
önkormányzati
határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést – az előterjesztésben
foglaltak szerint – e l f o g a d j a.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
3.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Fertőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata a
10/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel került kihirdetésre. A jogszabály változások
áttekintése alapján megállapítást nyert, hogy célszerű lenne egy új rendeletben szabályozni a
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Szervezeti és Működési Szabályzatot. Átalakítást és újra gondolást igényeltek a testületi, ill
bizottsági tevékenység egyes részletkérdései, valamint szükségesé vált bizonyos eljárási
megoldások helyi gyakorlathoz, és elvárásokhoz való igazítása. Mindezeken túlmenően a
változtatás legfőbb indoka, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény hazánk önkormányzati rendszerét alapjaiban újra szabályozta.
Figyelemmel, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ a korábbi Önkormányzati törvény alapján
készült, az Önkormányzat szervezeti működését alapvetően meghatározó norma aktualizálása
elengedhetetlenné vált. Tekintettel az eszközölt változtatások mértékére célszerű, hogy a
tárgyban a tisztelt testület új rendeletet alkosson.
A rendelet-tervezetet a hivatal elkészítette, ami az előterjesztés mellékletét képezi.
Mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
17. §. (1)-(2) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit. Ezt a hivatal elvégezte, melynek
részletezését szintén tartalmazza az előterjesztés.
Mindenképpen kiemelésre érdemes, hogy a jogalkotás elsődleges indoka a jogforrási
hierarchia biztosítása volt. A jogszabály bevezetéséhez, ill. alkalmazásához szükséges emberi
erőforrásokkal, tárgyi, technikai, pénzügyi feltételekkel rendelkeznek. Kéri a Tisztelt a
Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék, aminek
elfogadásához minősített többség szükséges.
Horváth Tibor képviselő úr 16.50 órakor megérkezett.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy – rendeletalkotásról lévén szó – az Mötv. 50. §
értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen – egyhangú
- szavazattal elfogadta:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 27.) Önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) napirendi pont
Javaslat a Fertődi Polgármesteri Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester, dr. Csoma Sándor jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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Tulok Viktor aljegyző:
Az Önkormányzat, mint annak intézményei működésének legmeghatározóbb szervezeti
dokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat.
Amíg azonban az önkormányzat ilyen jellegű dokumentumát önkormányzati rendelettel,
addig az intézményeiét önkormányzati határozattal kell jóváhagyni.
Az elmúlt év során számos olyan változás történt a közigazgatás egészében és a fertődi
hivatal életében is, melyeket e szervezeti dokumentumon át kell vezetni, illetve a
megváltozott feladatellátáshoz hozzá indokolt igazítani a szervezeti kereteket is.
E változások a teljesség igénye nélkül:




A járási rendszer kialakításával megszűntek az alábbi körzeti hatósági feladatok:
okmányiroda, gyámhivatal, építéshatóság.
A Titkárság korábbi, főleg szervezési jellegű teendői kibővültek jogi és műszakifejlesztési feladatokkal: egyben ezek ellátása hangsúlyosabbá vált.
A Hivatal létszáma lecsökkent először a körzeti feladatok leadása miatt 9 fővel, majd
a tavalyi létszámleépítés után további 2 fővel.

Fenti folyamatok révén a szervezeti egységek feladatellátása és köztisztviselői létszáma
nagymértékben megváltozott: aszimmetrikussá vált.
Ezen probléma orvoslása végett az alábbi szervezeti –és munkamegosztásbeli változások
realizálását teszik szükségessé:
a) A Titkársági osztály a jövőben már nem látna el szervezési típusú feladatokat.
Elnevezése Polgármesteri Irodára változna, mely megnevezés utal az itt előforduló
feladatok hatásköri címzettjére. A jövőben e szervezeti egység keretében készítenék
elő a településrendezési döntéseket is.
b) A Hatósági osztály a jövőben a megmaradt igazgatási tevékenységeken kívül ellátná a
Titkársági osztály szervezési típusú feladatait is. Elnevezése Jegyzői Irodára változna,
mely megnevezés utal az itt előforduló feladatok hatásköri címzettjére.
c) a Pénzügyi osztályt az átalakítás érdemben nem érintené, elnevezése Pénzügyi Irodára
változna.
Az átszervezés az alábbi személyi átcsoportosítással jár: 2 szervezési ügyintéző (2 titkárnő)
átkerül a leendő Jegyzői Iroda állományába, míg a korábbi építési csoportvezető a leendő
Polgármesteri Iroda létszámába. Itt ő a településrendezési teendők intézése mellett a
városfejlesztési –és üzemeltetési ügyek intézésében, ill. helyettesítéseiben is szerepet
kaphatna.
A fenti változtatások nagy előnye, hogy a megváltozott viszonyokra reagálva egységes
irányítás alá tudja vonni egyrészt a műszaki és jogi, másrészt az igazgatási és szervezési
területeket, ezáltal is fokozva a gyorsabb, szakszerűbb és átláthatóbb ügyintézést.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
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Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
Kocsis Ferenc polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy megszűnik az osztály-tagozódás és a jövőben irodaként fogják
meghatározni a szervezeti egységeket. Erre példa a soproni Polgármesteri Hivatal kialakítása
is. A Polgármesteri Hivatal irányítása továbbra is a jegyző úr kezében van valamennyi irodát
beleértve.
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 – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
22/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Fertődi Polgármesteri Hivatal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztésben foglaltak szerint a mai nappal
jóváhagyja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester, dr. Csoma Sándor
jegyző
Határidő: azonnal
5.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
évi munkaterve elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr Csoma Sándor jegyző:
Fertőd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012.
(VIII.30.) önkormányzati rendelete alapján a Képviselő-testület működésének alapja az éves
munkaterv.
Ezen rendelkezéseknek való megfelelés végett - áttekintve az előző év legfontosabb határidős
feladatait – csatoltan elkészítettük a Képviselő-testület idei munkaterve tervezetét.
A tervezet – hasonlóan az előző évekhez – havi bontásban tartalmazza e teendőket. A
korábban kialakult konszenzusnak megfelelően havi egy üléssel számolunk, mely az adott
hónap utolsó szerdáján –16.30 órai kezdettel – kerül megtartásra.
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Természetesen, amennyiben az adott helyzet indokolja, ettől eltérő időpontban és
gyakorisággal is össze lehet hívni a képviselő-testület ülését.
Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotáshoz kötődő és előre tervezhető feladatokat. Azonban
ennek csupán iránymutató szerepe van, a rendelettel szabályozandó viszonyok változása,
vagy magasabb szintű jogszabály előírása folytán természetesen a testületnek a tervben
szereplő tárgyakon kívüli jogalkotási kötelezettsége is keletkezhet.
Fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet: szíveskedjék megvitatni és az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni Fertőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi munkatervét.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
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 – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
23/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. évi munkatervét az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal el f o g a d j a.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
6.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás
ellátásáért fizetendő térítési díjak módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tulok Viktor aljegyző:
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 4-i
ülésén a társulási tagok a házi segítségnyújtás térítési díjának megemeléséről döntöttek. A
Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ Fertődön és további 10 településen látja
el a házi segítségnyújtást.
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A fenti szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A fenntartónak a jogszabályi
keretek között meg kell határozni az un. intézményi térítési díjat – mely a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete – , illetve az intézményvezetőnek a
személyi térítési díjat – mely az egyén szociális helyzetéhez igazodik. A fentebb írt
intézményi térítési díj megállapításához meg kellett határozni az adott szolgáltatások
önköltségét. Ennek kiszámítását a pénzügyi osztály vezetője és az intézmény vezetője a
törvényben előírt módon elvégezték, mely alapján elkészítettük a mellékelt térítési díj
javaslatot.
Fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet: szíveskedjen elfogadni a mellékelt
rendelet-módosítás tervezetet.
Kocsis Ferenc polgármester:
A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtást, ill. szociális étkeztetés térítési
díjait Fertőd társulásban működteti. A Társulási Tanácsnak valamennyi érintett település
polgármestere a tagja. A Társulási Tanács döntött a térítési díjakról, konkrétan a házi
segítségnyújtás térítési díjáról is, amely az 1. sz. mellékletben került megállapításra, és azt
valamennyi település elfogadta. A személyi térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: 1
kategória 300 Ft/óra, 2 kategória 400 Ft/óra, 3 kategória 500 Ft/óra, 4 kategória 600,-Ft/óra.
A kategóriák a jövedelem szerint vannak meghatározva 1. kategória szerint 0-80.000,-Ft/hó,
2. kategória 80.001,-100.000,-Ft/hó-ig, 3 kategória 100.001-130.000,-Ft/hó-ig. A 4 kategória
130.001,- Ft/hó feletti személyeket érint. Mindkét bizottsággal közösen tárgyalták a
napirendet és megállapították, hogy a magas a térítési díjakat a magas költségek indokolják.
Az a javaslat született Fertőd esetében, hogy jóváhagyják a rendeletet, mivel ettől eltérni nem
áll módjukban.
Tekintettel azonban lakosságunk egyre nehezedő szociális helyzetére (hiszen a házi
segítségnyújtásra általában az egyedülálló, ellátásra szoruló nyugdíjasaink tartanak igényt),
képviselőink a Fertődieket támogatni kívánják.
A javaslat szerint a házi segítségnyújtást igénybe vevő személyeket 100.000,- Ft/hó
jövedelem alatt 100 Ft/óra, míg a 100.001-130.000 Ft/hó jövedelemhatárok közé esőket 200
Ft/óra összeggel támogatnák. Ennek megfelelően az 1-es kategóriában ténylegesen 200
Ft/órába, míg a 2-es és 3-es kategóriában 300,-Ft/órába kerülne a Fertődieknek a szolgáltatás
igénybe vétele. A 4. kategóriához nem nyúlnak, mivel az előzetes tájékoztatás szerint abban
fertődi személy nem érintett. A fentieket támogatás formájában biztosítanák a fertődi
lakosoknak. Természetesen a támogatást egyéni kérelemnek kell megelőznie.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
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Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kérdezi, hogy van-e arról kimutatás, hogy hány személyt érint a támogatást?
Kocsis Ferenc polgármester:
Azt a tájékoztatást kapta, hogy 11 főről van szó.
Kisberk Ferenc Győző képviselő:
Úgy gondolja, hogy a tőzeggyári idősek nem akarják, hogy a jelentkezésük nyilvános legyen,
ezért kéri, hogy csináljanak felmérést annak érdekében, hogy ne maradjon ki egy nyugdíjas
sem.
Kocsis Ferenc polgármester:
A Társulás működteti az intézményt, a nappali ellátást, ezért feltételezi, hogy rendelkezésükre
állnak a szükséges adatok.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy – rendeletalkotásról lévén szó – az Mötv. 50. §
értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen – egyhangú
- szavazattal elfogadta:
Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II.27.) Önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési
díjakról szóló 10/2008. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen – egyhangú
- tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
24/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtást Fertődön igénybe
vevő személyeket az 1. és 2. kategóriában 100 Ft/óra,
míg a 3. kategóriában 200 Ft/óra támogatásban részesíti.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
7.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat Fertőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési
rendeletének módosítására
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Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Elkészült Fertőd Város Önkormányzatának 2013. december 31-i előirányzat módosítása.
Ez az előirányzat módosítás a 2013. évi tényadatokhoz igazítását jelenti a tervadatoknak.
Amit kiemelnék jelen előirányzat módosításból illetve az eredeti tervhez való viszonyából:
2013. májusában Fertőd Városát 100 %-ban konszolidálták, ez az eredeti tervben még nem
szerepelhetett, ez jelentős nagyságrendi eltérést eredményezett az előirányzatokban.
2013. július 1-től két intézményi változás is történt.
1. A Fertődi Napköziotthonos Óvoda megszűnt, mely eredeti költségvetésében még egész
évre számítva jelentek meg a tagintézmények kiadásai-bevételei (Röjtökmuzsaj,
Agyagosszergény, Fertőendréd). Helyette alapították a Fertődi Napköziotthonos Óvodát és
Bölcsődét, melynek költségvetésében csak a második félévre vonatkozó adatok szerepelnek
és kizárólag Fertőd Városában működő két óvoda és egy bölcsődei csoport.
2. A Szociális Szolgáltató központ kikerült az Önkormányzat irányítása alól, ezáltal a
költségvetése is. Az új intézményként alakult Fertőd Mikro –térségi szociális szolgáltató
Intézményi társulásba tartozik a Fertőd Mikro-térségi szociális szolgáltató központ.
Fenti két ok miatt figyelhető meg némi csökkenés mind a bevételi, mind kiadási oldalon.
Létszám szempontjából is változás jelenik meg az intézményeknél. Az Önkormányzat
összlétszáma ezáltal 64-ről 49-re csökkent.
A normatív támogatások az eredetileg tervezett 205 millió Ft helyett 227 millió Ft-ot tettek
ki. Ez a szerkezetátalakítási tartalék bevezetésének köszönhető nagyobb részben (15 millió
Ft).
Az intézmények éves finanszírozása az eredeti 214 580 e Ft-vel szemben 168 179 e Ft
összegben alakult, melyet szintén a ténylegeshez volt szükséges igazítani.
A Városrehabilitációs projekt megvalósulása sajnos elmaradt a tervezett szinttől, ez az
előirányzat módosításnál mind kiadási mind bevételi oldalon megjelenik.
Kéri Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat módosítást elfogadni szíveskedjen.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy – rendeletalkotásról lévén szó – az Mötv. 50. §
értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lesz szükség.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal elfogadta:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2013. (II.27.) számú
rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.21.) rendeletének
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

14

8.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. 2012. évi ill. 2013. I. félévi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a korlátolt felelősségű társaság
számviteli törvény szerinti, éves beszámolójának elfogadásáról a tagok gyűlése határoz. A
Fertődi Városgazda Kft. esetében a beszámoló elfogadásában Fertőd Város Önkormányzata,
mint alapító képviseletében a Képviselő-testület jogosult dönteni.
A Fertődi Városgazda Kft. ügyvezetője az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 2012.
évi, valamint a 2013. év első félévéről szóló beszámolóját. A társaság Felügyelő Bizottsága a
2012. év beszámolóját elfogadta.
A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
Kéri Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után döntsön a határozati
javaslatról.
Horváth László képviselő:
A Felügyelő Bizottság későn fogadta el a beszámolót, mivel 2013. augusztus végén lett az új
bizottság megválasztva. Mire minden technikai dolog lezajlott október, novemberre állt fel a
Felügyelő Bizottság. November óta elrendeltek egy a könyvvizsgálói ellenőrzést, ami
jelenleg is tart a Városgazda Kft-nél. Várják a könyvvizsgálók észrevételeit, és 2013-as évet
akkor tudják értékelni, elfogadni. A 2012-es évet elfogadják a mérleg szerint.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és a 2012. évi beszámolót
elfogadják.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Dr. Irinkov Dimiter Mihály képviselő:
Szerinte a 2013. I. félévnek a tudomásulvétele a Jegyző úr részéről pontatlanul lett
megfogalmazva, ugyanis számviteli szempontból értékelhető, viszont jogi értelemben nem
értékelhető. A 2013-as évet érdemben a Felügyelő Bizottság nem vizsgálta, mivel fenti
formában nem alkalmas rá, csak egy pillanatkép a társaság vagyoni helyzetéről, semmiféle
következtetésre nem ad módot.
Kocsis Ferenc polgármester:
A napirend szerint a 2013-as évről is tárgyalunk, de elfogadni a 2012. évre vonatkozó
beszámolót kell. A 2013. I. félévi anyagot tudomásul lehet venni, de döntést nem kell róla
hozni. A 2012. évi beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A Felügyelő Bizottság által elfogadásra került a 2012. évi éves beszámoló. A 2013. év
beszámolójánál a Felügyelő Bizottság a tudomásul vétel mellett döntött. Ennek joghatálya
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olyan módon nem terjed ki a döntésre, ill. a beszámolóra, hogy ez a 2013. egész év teljes
volumenében jelent majd kötelezettséget a társaság számára az elkészítéssel, ill. a Felügyelő
Bizottságnak annak elfogadásával, valamint tulajdonosnak a beszámoló jóváhagyásával
kapcsolatban.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
25/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Fertődi Városgazda Kft. 2012. évi
beszámolóját.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
9.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tulok Viktor aljegyző:
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 4-i
ülésen a társulás tagjai úgy döntöttek, hogy a 2013. június 12-én kelt társulási megállapodás
8.3 pontját módosítják. A Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 88. §. (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás
módosításához.
A társulási megállapodás módosítása a házi segítségnyújtás finanszírozását érinti. A jövőben
amennyiben az állami támogatások és saját bevételek nem fedezik a törvényben előírt
feladatellátás költségeit, az intézmény feladatinak folyamatos ellátása érdekében külön
támogatást nyújtanak a társult önkormányzatok, amely támogatást a házi segítségnyújtás
tekintetében 50 %-ban a lakosságszám és a 50 %-ban az ellátottak száma alapján fizetik.
Ezen számítási módszert a társulási tagokat 2013. év elszámolásának vonatkozásában is
alkalmazzák.
Kéri Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalják, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Horváth Tibor képviselő.
Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
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Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 50. § értelmében az előterjesztés
elfogadásához minősített többség szükséges.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
26/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Fertőd Mikro-térségi Szociális
Intézményi Társulás társulási megállapodásának
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
10.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat hulladékszállítási
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

díj

átvállalásáról

szóló

döntés

Kocsis Ferenc polgármester:
2013. január 1. napjától a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
(röviden: STKH Kft.) látja el Fertőd város közigazgatási területén, valamint a környékbeli
településeken a hulladékszállítási közszolgáltatást.
Fertőd város területén a 70 év feletti egyedülálló személyek jogosultak a kisebb űrtartalmú,
60 l-es hulladéktároló edények használatára a már megkötött szerződések alapján, így az
általuk fizetendő díj is ennek megfelelően alakul, azonban még ez a csökkentett összeg
megfizetése is nehézséget jelent az idős emberek számára.
A képviselő-testület a 2013. március 27-i ülésén a 65/2013. (III.27.) önkormányzati
határozatban azt a döntést hozta, hogy az érintettek erre irányuló kérelme alapján átvállalja a
60 l-es hulladékgyűjtő edénnyel rendelkező, 70 év feletti, egyedülálló, 100. 000,- forintot
meg nem haladó nyugdíjjal rendelkező fertődi lakosok által az STKH Kft. részére fizetendő
hulladékszállítási díjat azzal, hogy évente felülvizsgálja a díjak átvállalásáról szóló döntését.
Javaslatom az, hogy a 2014. évben Fertőd Város Önkormányzata azon 70 év feletti,
egyedülállók tekintetében vállalja át a hulladékszállítási díj megfizetését, akik 110.000,forintot meg nem haladó nyugdíjjal rendelkező fertődi lakosok.
Kéri Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Horváth Tibor képviselő.
Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta és elfogadásra javasolta.
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Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester:
A fenti javaslattal egyetért, de a településen vannak szociálisan rászorultak, akiknek a
nyugdíja nem éri el a 100.000,- forintot, és még nincsenek 70 évesek. Kérdezi, hogy rájuk ki
lehet-e terjeszteni a támogatást.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kérdezi a bővítéssel kapcsolatban, hogy készült-e valamilyen számítás. Hány embert fog
érinteni? Vagy az egész csak kampányfogás a választások előtt?
Kocsis Ferenc polgármester:
Tudomásul kell venni, hogy azok a nyugdíjasok (a 2014. január 1-i nyugdíjemeléssel
100.000,-Ft feletti kategóriába kerülő nyugellátásban részesülők), akik eddig részesültek a
támogatásban, abban az esetben, ha nem módosítják a rendelkezést, akkor ettől a támogatási
lehetőségtől elesnének. Akik eddig részesültek a támogatásban, azoknak az életkörülményeik
pedig nem javultak, mivel az árak emelkedtek az eltelt időszak során.
Akik tavaly részesültek a támogatásban, azok továbbra is kapják meg, ami részükre
megnyugtató döntés, így nem marad ki senki az ellátotti rendszerből. Örülne neki, ha minél
több rászoruló embert tudnának támogatni.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Szerinte úgy fognak szavazni, hogy nem tudják hány személyt fog érinteni.
Kocsis Ferenc polgármester:
Nagyságrendileg tudják, ha a tavalyi létszámot veszik alapul, mivel a jövedelemhatár
változás max. 10% növekedést eredményezhet az igénybe vevők körében, amely nagyon
kevés.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Előkészítetlennek érzi a javaslatot, szerinte még maga a polgármester sincs tisztában azzal,
hogy a támogatás hány embert érint. Meg fogja szavazni, mivel nem sok pénzről van szó, bár
adhatnának mindenkinek ilyen támogatást, annak aki nyugdíjas. Megalapozatlannak tartja az
előterjesztést.
Kocsis Ferenc polgármester:
Ha a képviselő úr kérdezi, akkor a Pénzügyi Osztály eddig is és ezután is rendelkezésére áll a
teljes tavalyi listával. Nem az a szempont vezérelte, hogy 20.000 - 50.000,- forinttal növeljék
az éves támogatást, hanem az, hogy aki rászoruló, azt ténylegesen támogassák.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Jelenleg hatályos eljárási szabályok szerint ilyen igények elbírálása főszabály szerint
kérelemre történik. Ebben a körben vizsgálhatja a hivatal illetékes szakterülete, hogy az adott
kérelmező milyen jövedelem-viszonyokkal rendelkezik, azonban előzetes felmérés során
ezen adatok felhasználása álláspontja szerint adatvédelmi rendelkezéseket sértene. Ebben a
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körben csupán becslést lehetne elvégezni, pontos adatot nem lehet megállapítani, csak abban
az esetben, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.
Kocsis Ferenc polgármester:
A Kisberk Ferenc Győző alpolgármester úr felvetésére válaszolva hosszú vizsgálati folyamat
lenne a felmérés. Ha ez fizikailag lebonyolítható, akkor megtehetik, de itt akár több száz
emberről van szó. Egy későbbi testületi ülésen lehetne dönteni a támogatással kapcsolatban.
Ismeretségi körében is van rászoruló.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Meg fogja szavazni, hiszen a tavalyi évből feltételezhetik, de nem tudhatják, hogy milyen
nagyságrendről van szó. Jobban elő kellett volna készíteni az arra illetékeseknek az
előterjesztést.
Kocsis Ferenc polgármester:
Azoknak a fertődi lakosoknak kicsi a létszáma, akik 70 év feletti egyedülállók, valamint
105.000,-Ft - 110.000,-Ft nyugdíjjal rendelkeznek. Az alpolgármester Úr által felvetett
csoportnak pedig a 18 - 70 év közötti összes nyugdíjas tagja. A két támogatási mérték
eredménye nagyságrendileg nem összemérhető.
Dr. Csoma Sándor jegyző.
Szeretné kiegészíteni, hogy az ilyen jellegű vizsgálatot előkészítésnek nevezik. Előkészítés
kizárólag anonim, önkéntes módon lehetséges, amely nem szolgáltat teljes biztonságú
adekvát értéket a valós helyzetről. A hivatal teljes mértékben előkészítette, és megalapozta az
adatgyűjtést. Az ettől részletesebb és pontosabb adatok begyűjtése szilárd álláspontja szerint
törvénysértést eredményezett volna.
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 – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
27/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az érintettek erre irányuló kérelme
alapján átvállalja a 60 l-es hulladékgyűjtő edénnyel
rendelkező, 70 év feletti, egyedülálló, 110.000,- forintot
meg nem haladó nyugdíjjal rendelkező fertődi lakosok
által az Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Kft.
részére
fizetendő
hulladékszállítási díjat, melynek forrását az éves
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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11.) napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Csoma Sándor jegyző
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
dr. Csoma Sándor jegyző:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24-26. §-a alapján a szavazatszámláló
bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (esetünkben: március 17-ig) választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetője – a jegyző - tesz indítványt.
A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
A Nemzeti Választási Iroda értelmezésében a „települési szinten” jogszabályi rendelkezés
annyit jelent, hogy a szavazatszámláló bizottságok állandó tagjait bizottságonként beosztva
kell a képviselő-testületnek megválasztania, míg a póttagokat viszont nem az egyes
bizottságokhoz rendelve, hanem összességében.
A szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be. A szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy
szavazással dönt a képviselő-testület.
Ha a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, tagjait
a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság (Sopron) jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel – haladéktalanul – megbízza.
Szintén ekkor kell megválasztani a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjait is –
függetlenül attól, hogy az áprilisi országgyűlési választásokon nem fognak működni.
A Helyi Választási Bizottság mandátuma – eltérően a fentiekétől – nem az országgyűlési,
hanem a helyhatósági választásokig tart, így az ő megbízatásuk még nem járt le, ebből
adódóan e szervet most nem kell újraválasztani.
A Szavazatszámláló Bizottságokba jelölt személyeket a Polgármesteri Hivatal megkereste,
egyúttal ismertette velük az összeférhetetlenségi szabályokat, majd ez alapján kérte a jelölt
tagokat: jelezzék, hogy részt kívánnak-e venni az SZSZB munkájában.
Fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kérdezi Jegyző Úrtól, mivel rövid ideje van Fertődön, hogy mi indokolta a Szavazatszámláló
Bizottságban a személyek megváltoztatását a korábbiakhoz képest. Hogyan jutott a Jegyző
Úr ezekhez az emberekhez. Értené, ha fertődi emberről lenne szó, aki ismer mindenkit, de
hogyan kerülhetett a fentiekre sor? Ő hiányol olyan embereket, akik már 10 éve ott voltak a
választási bizottságban. Kérdezi, hogy milyen úton kerültek be a fenti személyek.
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Kifejezetten bántja, hogy néhány olyan ember kikerült, akik hosszú éveken át tisztességgel
végezték a feladatukat.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A választási eljárásról szóló törvénynek meglehetősen sajátos értelmezését jelentené, ha a
korábban működő SZSZB tagjainak olyan jogosultságot tulajdonítanának, miszerint bérletet
váltottak a bizottságba. Szó nincs erről. Az eljárásuk minden tekintetben megfelel a választási
eljárást szabályozó jogszabályi rendelkezéseknek, melyek Szavazatszámláló Bizottság
felállítását írják elő. Ez nem jelenti azt, hogy a korábban működő Szavazatszámláló
Bizottságok tagjainak valamiféle jogfolytonosság által előjoguk lenne ezen bizottsági
tagságokra. A rendelkezésére álló információk alapján kijelentheti, igaz hogy cserélődtek a
tagok, illetve a bizottságba jelöltek objektív körülmények folytán, azonban tudomása szerint
a volt és jelenleg javasolt bizottsági tagok személyeiben átfedés is tapasztalható.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Ezt nem érzi válasznak, ez szerinte politikus válasz volt, de nem volt válasz arra, amit ő
kérdezett. Hogyan jutott a Jegyző Úr ezeknek az embereknek a névsorához, akiket jelölt.
Szerinte joguk van tudni, mivel beszélt a volt polgármesterrel, akinek mindkét fia bent volt a
Választási Bizottságban. Kérdezi, hogy miért maradtak ki és miért került be valaki más? Nem
kapott választ, mivel a Jegyző Úr nem rég van itt, és nem ismeri az embereket.
Kocsis Ferenc polgármester:
Kérdezi, hogy hányszor lehetett bent a volt polgármester hozzátartozója „települési szinten”
delegáltként? Talán egyszer volt erre lehetőség, az összeférhetetlenség miatt.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Nem tudja.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A Szavazatszámláló Bizottság jelöltjeit személy szerint jórészt valóban nem ismeri, de ezt
nem éli meg hátrányként. A választási eljárást törvényi szintű jogszabály szabályozza, azon
kívül más, szubjektív szempontokat is figyelembe venni nem lehetséges. Nagy hibának
tartaná, ha figyelembe vennék, hogy pl. ki kinek a fia. Az eljárásuk mindenben megfelel a
választási törvénynek. Az adatok objektív feldolgozása eredményeként került a javaslat
kialakításra.
Szemerits Zsolt képviselő:
Kérdezi, hogy a pártok delegálhatnak-e jelölteket a bizottságokba?
Kocsis Ferenc polgármester:
Igen.
Figyelmezteti Irinkov képviselőt, hogy már a sokadik hozzászólása volt a napirendhez.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Elmondja, hogy Ő egyetlen pártnak sem a tagja, nem is kíván pártnak tagja lenni, viszont
indulni kíván a választáson. Erősen nehezményezi, hogy a jegyző úr a neveket valakikkel
megkonzultálta, viszont nehezményezi, hogy a képviselőkkel nem beszélte meg. Ez olyan
hiányosság, amit jogszabály nem ír elő, de etikailag elvárható lett volna.
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Horváth Tibor képviselő:
Arról megy a vita, hogy a Szavazatszámláló Bizottságba ki kerüljön delegálásra. Ha ez
érdembeli vita, akkor szomorú a helyzet, hogy bármi múlhat azon, hogy kik számolják a
szavazatokat, mivel arról beszélnek, hogy bárki manipulálhatja a szavazat számlálást. A
törekvést, logikát érti, ha van egy oldal, aki delegálhat a bizottságba tagot, akkor nyilván
olyan embert delegáljon, aki az ő oldalán áll.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Osztja Horváth képviselő úr véleményét, és helyesnek látja a meglátását. Elég nagy
problémát jelentene, ha ezen múlna bármiféle választásnak a kimenetele, tisztasága. A
probléma álláspontja szerint valójában nem létezik, hiszen ahogy elhangzott az előbbiekben,
ennek az ellensúlyozására alkotta meg a törvényalkotó a delegált tagok intézményét. Úgy a
pártok, mint a független aspiránsok a saját maguk által elfogadott személyt ezen
bizottságokba delegálhatják. Igaz, hogy a számok nem egyenlők, ill. lehetséges némi eltérés,
azonban itt nyilvánvaló nem számarányokról beszélnek, hanem arról, hogy valaki, vagy
valakinek a vélelmezett érdeke egy adott bizottságban képviselve van. A másik megjegyzést,
hogy ennek a kialakítása a jegyző részéről etikátlan, teljes mértékben visszautasítja, ahogy
már sokadjára mondja el, ez az eljárás meg kell, hogy feleljen a törvényi szabályozásnak.
Pozitív, negatív irányban nem térhet el, és nem fog eltérni sem etikai okokra, sem családi
kapcsolatokra vagy egyéb más, szubjektív indokokra való hivatkozással sem.
Hozzászólás, kérdés 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
tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
28/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási
Iroda vezetőjének javaslatára a Fertőd közigazgatási területén
működő Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi tagokat, ill.
póttagokat választja meg:
I. SZSZB (Eszterháza)




Ujvári János Fertőd, Baross telep 8.
Halász Laura Fertőd, Gárdonyi u. 10.
Horváth Mihály Fertőd, Baross telep 4/H.

II. SZSZB (Süttör I.)




Kőműves János Fertőd, Béke u. 87.
Horváthné Szilágyi Gabriella Fertőd, Béke u. 70.
Halász Zoltán Fertőd, Gárdonyi u. 7.
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III. SZSZB (Süttör II.)




Főző Gizella Fertőd, Kossuth u. 2.
Kalmár Árpád Fertőd, Béke u. 9.
Tóth György Fertőd, Tompa M. u. 10.

IV. SZSZB. (Tőzeggyár-major)




Horváth-Dori Márta Fertőd, Béke u. 1.
Katona Kálmánné Fertőd, Zrínyi u. 43.
Horváth-Dori Imre Fertőd, Széchenyi u. 44.

Nemzetiségi Szavazókör




Radics Dávid Fertőd, Fő u. 69.
Hajnóczi Domokosné Fertőd, Tompa M. u. 20.
Németh Andrásné Fertőd, Rákóczi u. 5.

Póttagok:











Priszinger Anna Fertőd, Váci M. u. 27.
Bognár Attila Fertőd, Vasút sor 65.
Szántó Márk Fertőd, Munkás u. 23.
Palánkai János Fertőd, Váci M. u. 30.
Boncz Sándor Fertőd, Dózsa Gy. u. 36.
Sebestyén István Fertőd, Szt. István u. 55.
Bognár Józsefné Fertőd, Dózsa Gy. u. 25.
Németh Nikolett Fertőd, Árpád u. 1.
Horváthné Péntek Jusztina Fertőd, Gábor Á. u. 3.
Vámos Veronika Fertőd, Szt. István u. 3.

Felelős: Dr. Csoma Sándor jegyző
Határidő: azonnal
Szemerits Zsolt képviselő:
Kérdést intéz Irinkov képviselőhöz: Úgy gondolja, hogy a bizottsággal kapcsolatban nem
megfelelő az eljárás? Ha így gondolja, akkor jelenteni köteles.
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Úgy gondolja a Jegyző Úr nem régóta van itt, nincs abban a helyzetben, hogy ismerje ezeket
az embereket. Ezek az emberek nem objektív szempontok szerint lettek kiválasztva, hanem
olyan szempontok szerint, hogy kinek akarnak adni 10.000,-Ft-ot. A másik szempont, hogy
az ő emberei üljenek ott, és ne mások. Nyilván nem a Jegyző Úr emberei fognak ott ülni,
ezek az emberek fognak ott ülni az Önkormányzati választásokon is.
Tulok Viktor aljegyző:
Nem akar senki mellett és ellen sem szólni, de a bizottság módosulni fog, mivel belevették az
üléstervükbe a helyi Választási Bizottság újraalakítását. A képviselő úr kérdezte, hogy van-e
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összeférhetetlenség? Szeptemberben is végig kérdezik, és nagy valószínűséggel a bizottság
közel fele az összeférhetetlenség (családtag, stb..) miatt fog változni.
12.)Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat önkormányzati bérlakások szociális jelleggel történő
bérbeadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
Az Önkormányzat tulajdonában két megüresedett lakás van, mindkettő a Fertőd, Gábor Áron
utca 5. szám alatti ingatlanban található. Mindkét lakás lakhatásra alkalmas bérlakás. A két
lakást érintő bérleti jogviszony lehetőségét meg kell pályáztatni, a döntés szociális alapon
történik. A beadott kérelmeket elsősorban szociális szempontból vizsgálja a Szociális
Bizottság és dönt, hogy a lakás bérletére ki kap lehetőséget.
Horváth Tibor képviselő.
Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Szemerits Zsolt képviselő:
Az Oktatási, Kulturális-, Sport- és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolta.
Szociális Bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy a Bizottság minden megfelelő pályázót
meghallgat és felmérik, hogy valóban rászoruló-e. Tájékoztatják jogairól és
kötelezettségeiről.
Kocsis Ferenc polgármester:
A Családsegítő Szolgálat rendelkezésére áll a bizottságnak, környezettanulmánnyal tudnak
segíteni.
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 – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
29/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy pályázat útján bérbe adja a Fertőd Város
Önkormányzat tulajdonát képező 9431 Fertőd, Gábor
Áron u. 5. szám (fsz. 3. és fsz. 5.) alatti önkormányzati
bérlakásokat szociális jelleggel.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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13.)

napirendi pont

Napirend tárgya: Javaslat Támogatási kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
Két beadvány érkezett, amiből az egyik program támogatásához a Fertődre látogató turisták
körében lenne meghirdetve „Pihenjen Fertődön” akció elnevezéssel. Amennyiben az
Önkormányzat csatlakozik az akcióhoz akkor 15.000,-Ft-os támogatást nyújt ezzel a
létrehozandó nyereményalapba, valamint az akció során a turisták körében záró rendezvényre
kerülne sor, ahol Fertőd város biztosítaná a fődíjat.
A második pénzbeli támogatást ugyanezen szervezet igényelte „Alpokalja körút” néven
meghatározott kerékpár-útvonalhoz kapcsolódó információs elemek megvalósításához. Az út
Fertődről indulna, Röjtökmuzsajt is érintve menne körbe, és Fertőd lenne a végpont. Célja,
hogy aki Fertődön megszáll, annak alternatív útvonalat kínáljanak. Fertőd területén 5-6
jelzőtábla költségét vállalná az önkormányzat, ez a meglévő utak és kerékpár utak
kitáblázását jelentené. A fentiekhez kiadnának egy térképet, amihez összesen 36.000 forintos
támogatást kérnek.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a támogatási kérelmet. A kerékpár körutat
támogatja, abban az esetben, ha a többi település is részt vesz a programban.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Dr. Irinkov D. Mihály képviselő:
Kérdezi, hogy kitől érkezett ez a kérelem?
Kocsis Ferenc polgármester:
Horváth Zoltán úrtól érkezett a támogatási kérelem, a Fertődért Egyesülettől.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a „Pihenjen Fertődön” akcióhoz való
csatlakozást nem támogatja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
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(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
elfogadta az alábbi határozatot:
31/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az „Alpokalja körút” keretében
támogatja a térkép kihelyezését 15.000,-Ft-al. Az
útvonalon a táblák kihelyezését 21.000,-Ft-al támogatja
abban az esetben, ha valamennyi érintett település
hozzájárul a programhoz.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
14.)

napirendi pont

Napirend tárgya: Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 24-i
ülésén a társulás tagjai úgy döntöttek, hogy a hatályos társulási megállapodást több ponton
módosítják. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
88. § (2) bekezdése alapján a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.
Kéri Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra ajánlotta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 igen – egyhangú
- szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
32/2014. (II.26.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, Sopron
és Térsége Önkormányzati Társulás 8. számú
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező, 8. számú módosítással egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Több hozzászólás nem volt.
Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a részvételt, a Képviselő-testület
nyílt ülését 18.03 órakor berekesztette.
kmf.

Dr. Csoma Sándor
jegyző

Kocsis Ferenc
polgármester
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Fertőd Város Polgármestere
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
 (99) 537-013, 537-043 Telefax: (99) 371-126
E-mail: polgarmester@fertod.hu

Ikt.sz.: 303/2014

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. február 26-án (szerda) 16.30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében Rendes testületi ülését, melyre ezennel
tisztelettel meghívom.

NAPIREND
1.) Tájékoztató a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester (szóbeli tájékoztató)
2.) Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3.) Javaslat új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4.) Javaslat a Fertődi Polgármesteri Hivatal módosított, egységes szerkezetbe foglalt
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester, dr. Csoma Sándor jegyző
5.) Javaslat Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi
munkaterve elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6.) Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás ellátásáért
fizetendő térítési díjak módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7.) Javaslat Fertőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
8.) Javaslat a Fertődi Városgazda Kft. 2012. évi ill. 2013. I. félévi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
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9.) Javaslat a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
10.) Javaslat hulladékszállítási díj átvállalásáról szóló döntés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
11.) Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Csoma Sándor jegyző
12.) Javaslat önkormányzati bérlakások szociális jelleggel történő bérbeadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
13.) Javaslat Támogatási kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
14.) Javaslat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd, 2014. február 21.

Kocsis Ferenc
polgármester
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