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Fertőd Város
Képviselő-testülete
8/2014. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült:

Fertőd Város Képviselő-testületének 2014. június 25. 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
Szemerits Zsolt

képviselők

Dr. Csoma Sándor
Tulok Viktor
Bangáné Bakos Erzsébet
Ötvösné Varga Éva

jegyző
aljegyző
pénzügyi irodavezető
jegyzőkönyv-vezető

Érdeklődő a lakosság részéről: 4 fő.
Kocsis Ferenc polgármester
Köszönti a megjelenteket, képviselő társait, a lakosságot és a hivatal dolgozóit. A rendes
Képviselő-testületi ülést megnyitja. Jelen van 5 fő testületi tag, Dr. Irinkov D. Mihály, és Szabó
Antal képviselő távol van.
Az ülés határozatképes.
Kérdezi, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A 2014. április 23. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésen került szóba a FVG Kft.
eljárása. Ebben az esetben – röviden összefoglalva – arról volt szó, hogy a Kft. idén március
20.-án, illetve 21.-én a Kutatóintézet területéről növényzettisztítás, ágazás címszó alatt fákat
vágott ki, azokat elszállította, ezen túlmenően pedig a Kutatóállomás kerítésében rongálási kárt
is okozott. Az április 23.-i testületi ülésen az önkormányzat egyik képviselője napirend előtti
felszólalás során tette szóvá, illetve sérelmezte a fenti történetet.
Ennek során elhangzott, hogy feljelentést is tett az eset miatt, mondván, hogy a törvény még a
Városgazda Kft. ügyvezetőjére nézve is törvény.
A feljelentést ténylegesen megtette valaki, hiszen az ügyben eljárás folyt a Soproni RK
Bűnügyi Osztályán.
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Az esetben a közlemény lényege, hogy a szóban forgó nyomozást az eljáró hatóság május 26.án megszüntette, azon indokkal, hogy eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem
bűncselekmény. A részletes indokolás szerint a Kft. eljárása során sem lopási, sem rongálási
szándék nem merült fel, továbbá az okozott kár megtérült. Ez a közlemény lényege.
Jelen esetben annyit tart még szükségesnek megjegyezni, hogy emlékei szerint az említett
testületi ülésen kifejtette az álláspontját arról, hogy tapasztalatai alapján eléggé veszélyes
húrokat penget az, aki marasztaló határozat hiányában valaki tevékenységét – főleg nagy
nyilvánosság előtt – bűncselekménynek minősíti.
Köszöni a figyelmet.
Horváth Tibor képviselő:
Kéri, ha a Haydn sétányon a végleges helyre kerül és elkészül a szökőkút, próbáljanak rá
vigyázni. A lakossági bejelentés hívta fel rá a figyelmét, hogy a Vasút sor irányából áruszállító
autók ráhajtanak a díszburkolatra, ahova ráfolyik az olaj, amit nehéz és drága kijavítani,
eltávolítani.
Kocsis Ferenc polgármester:
Teljes mértékben egyetért a fentiekkel, ezért próbálták behajtási tilalmat foganatosítani, amit a
közreműködő szervezet megsemmisített az EU-s pályázatra való hivatkozással. Megkeresték a
közreműködő szervezetet az út lezárásával, behajtási rendjének szabályozásával kapcsolatban,
azonban a mai napig nem kaptak rá határozatot, de amint ezt megkapják, akkor lezárják az utat.
Álláspontja szerint nem szabadna gépkocsikat beengedni a sétányra, de a pályázat alapján még
is így került kialakításra. Egyirányú utca lévén, az Elit üzletházat csak ilyen módon – a sétány
teljes hosszában végigautózva - lehet megközelíteni. Ez az útburkolat nem ilyen mértékű
terhelésre készült, nem arra, hogy elbírja ezt a teher és személygépkocsi forgalmat, és
mindemellett jelentkezik az említett olajszennyezés is.
Kisberk Ferenc Győző alpolgármester:
A jegyző úr hozzászólásához szeretne kiegészítést tenni, mivel a Kutató Intézet illetékese, az
igazgató helyettes úr ígérete alapján, amennyiben visszaszállításra kerül a faanyag, akkor
eltekintenek a feljelentéstől. Amit a képviselőtársa megtett, az rájuk nézve is szomorú.
Szerencsésebb lett volna, ha a képviselőtársa előtte ezt a lépését egyezteti velük, és ebben az
esetben nem kerül az Önkormányzat ilyen kellemetlen helyzetbe.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármestert megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangú - a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
79/2014. (VI. 25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi
döntése, hogy a 2014. június 25-i rendes testületi ülésének
napirendjeit az alábbiak szerint elfogadja.
Felelős: Kocsis Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
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NAPIREND
Tárgy:
1. Javaslat a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2. Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3. Javaslat a vagyonrendelet módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4. Javaslat a víziközművel kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
5. Javaslat együttműködés kialakítására a Fertő-Tavi Vízi Polgárőr Egyesülettel
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6. Javaslat „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” tekintetében új feladatellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7. Javaslat Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
8. Javaslat a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös tanévben
indítandó csoportlétszámainak meghatározására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
9. Javaslat a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde felújításával kapcsolatban
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Kocsis Ferenc polgármester:
május 29. BM. tájékoztató, Fertőd
Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület ülése
május 30. Haydn ünnepség, Galántai küldöttség fogadása,
Évadnyitó - Esterházy-kastély,
május 31. Sajtótájékoztató az Esterházy Kastélyban,
június 11. „Visegrádi Négyek” ünnepség – Esterházy Kastély,
június 12. Ünnepélyes aláírás a Kulturális és Szolgáltató Központ kivitelezőjével.
Tanévzáró – Joseph Haydn Zeneiskola,
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június 13. Sopron Vízmű ülés,
Egyiptomi Projektnap (Babos József Térségi Általános Iskola)
június 14. Falunap – Tőzeggyár,
június 18. Esterházy huszárok fogadása - Esterházy kastély,
június 19. Esterházy huszárok búcsúztatása,
június 20. Könyvbemutató (Városi Könyvtár),
Kiállítás megnyitó - Helytörténeti Múzeum,
június 24. Soproni Vízmű ülése,
június 25. projekt nyitó rendezvény – Esterházy Kastély (Kastélypark és Leés erdő projekt).
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
2.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
80/2014. (VI. 25.) 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 a vagyonrendelet módosítására
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A helyi önkormányzatok tulajdonában lévő nemzeti vagyon esetén a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezései szerint vagyonkezelői jog létesíthető, mely
alapvetően önkormányzati feladat átadásához kapcsolódik.
Ezek a jogszabályok határozzák meg a lehetséges vagyonkezelő szervezetek körét, a
vagyonkezelésbe adás feltételeit és a részes felek alapvető jogait, ill. kötelezettségeit. A Mötv.
109. § (4) bek., és a 143. § (4) bek. i) pont felhatalmazza a képviselő-testületet, hogy
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rendeletben határozza meg azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat
vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának,
valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait.
Az illetékes Kormányhivatal jogosult ellenőrizni, hogy az adott önkormányzat vagyonkezelési
tevékenysége megfelel-e a magasabb jogszabályoknak.
Mivel Városunk vagyonrendelete csupán átfogó jelleggel utal a vagyonkezelésre, arra
vonatkozóan részletszabályokat nem rendez, erre tekintettel indokolt annak – a fenti
követelményeknek megfelelő – módosítása.
A jogalkotásról szóló törvény rendelkezései meghatározzák, hogy jogszabály megalkotása
során el kell végezni egy ún. hatásvizsgálatot.
Jelen esetben ezt hivatalunk elvégezte, röviden összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett
rendeletmódosítás nem eredményez társadalmi, környezeti és egészségügyi hatást, a rendelet
végrehajtása adminisztratív terhek terén – a szokásos ügyintézési feladatokon túlmenően –
jelentős változást nem eredményez. Gazdasági hatása alapvetően nincs, de a térítés ellenében
történő vagyonkezelésbe adás természetszerűleg eredményezheti a költségvetés módosulását. A
jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei kapcsán kiemelendő, hogy az Mötv. 143. § (4) bekezdés i) alapján
rendeletalkotási jog és kötelezettség érinti Önkormányzatunkat. Elmaradása törvényességi
eljárást vonhat maga után, valamint a vagyonnal való törvényes gazdálkodásnak is akadálya
lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek
Önkormányzatunk, illetve Hivatalunk rendelkezésére állanak.
Mindezek alapján kéri a t. testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, és elfogadni
szíveskedjenek.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Tibor képviselő:
A város honlapján megtalálta a vagyonrendeletnek az előző verzióját. Az 5 millió forintot
meghaladó szerződések 2011-ig szerepelnek a honlapon, de 2012-től 2013-ig már nincsenek
fent. A támogatási szerződések is 2011-ig szerepelnek, de a 2012-2013-okat is szerepeltetni
kell.
Dr. Csoma Sándor jegyző:
A szerződések és az info törvény melléklete szerinti egyéb közzétételi feladatok teljesítése
folyamatban van. A honlap struktúrája is újragondolást igényel, mivel előfordul, hogy azonos
tárgyú anyagok esetleg eltérő helyen, eltérő tartalommal és adott esetben nem aktualizált
formában szerepelnek. A megoldás folyamatban van.
Kocsis Ferenc polgármester ezután a rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlotta és szavazásra
bocsátotta. Tájékoztatta képviselőket, hogy – rendeletalkotásról lévén szó – az Mötv. 50. §
értelmében az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal –
egyhangú elfogadta:
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Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VI. 26.) önkormányzati
rendelete a vagyonról szóló 20/2012. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a víziközművel kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Hegykő térségében található a Regionális Vízrendszer, ami 19 önkormányzat tulajdonában áll.
A Regionális Vízrendszer egyes részei a Fertő-menti Térségi Vízellátó Rendszer, más részei a
Sopron Térségi Vízellátó rendszer felhasználóinak ellátását szolgálják. A vízellátó rendszerek
műszakilag nem szétválasztható rendszert képeznek, ezért a Soproni Vízmű Zrt. javaslata, hogy
azok vagyonjogi alapon is összevonásra kerüljenek.
A Regionális Vízrendszer 19 tulajdonosa közül 3 önkormányzatnak (Nagycenk, Pereszteg,
Pinnye) nincs tulajdonjoga a másik két vízellátó rendszer egyikében sem, továbbá a szóban
forgó három önkormányzat ellátását egy műszakilag teljesen független vízellátó rendszer
biztosítja, ezért a Soproni Vízmű Zrt. azt javasolja, hogy a Sopron Térségi Vízellátó Rendszer
5, valamint a Fertő-menti Térségi Vízellátó Rendszer 11 önkormányzata – a víziközmű bérleti
díj terhére – vásárolja meg Nagycenk, Pereszteg és Pinnye Önkormányzatának a Regionális
Vízrendszerben meglévő víziközmű tulajdoni részét, mellyel megvalósulhat a három
műszakilag összefüggő víziközmű rendszer vagyonjogi összevonása.
A megvásárolandó víziközmű vagyon két részből áll. Egyrészt a 2000. évben az Északdunántúli Regionális Vízmű Rt.-től az önkormányzatok részére történt vagyonátadás során
megkapott vagyon, másrészt a 2013. január 1-jével az önkormányzatokra a víziközmű
szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (1) bekezdése alapján átszálló AquaBurgenland Projekt során keletkező – Regionális Vízrendszerhez tartozó – vagyontárgyak fenti
három önkormányzatra jutó hányada.
A Képviselő-testületnek arról kell egy szándéknyilatkozatot hozni, hogy a 2014. évi víziközmű
bérleti díjuk terhére, annak rendszerenkénti arányában meg kívánják vásárolni a Regionális
Vízrendszer Nagycenk, Pereszteg, Pinnye Önkormányzatainak tulajdonában lévő vagyonát.
Kocsis Ferenc polgármester:
A részt vevő 19 tulajdonos településnek szavazni kell arról, hogy a vásárlás megtörténjen. A
Fertő-menti Térségi Vízellátó Rendszer tulajdonos települései vásárolnák meg a regionális
vízrendszerben lévő tulajdonrészt, ami nem más, mint a korábban felhagyott, majd újra
élesztett vízrendszernek a tulajdonrésze (Nagycenk, Pereszteg, Pinnye). A tulajdonjog
rendezéséhez valamennyi részes önkormányzat hozzájárulása szükséges.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
81/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szándékát fejezi ki, hogy az
Önkormányzat 2014. évi víziközmű bérleti díja
terhére, a többi tulajdonos Önkormányzattal
közösen meg kívánja vásárolni a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál 1308518-2-019-00-05 kódon bejegyzett Regionális
Vízrendszer, valamint az Aqua Burgenland Sopron
Projekt
Nagycenk,
Pereszteg,
Pinnye
Önkormányzatok tulajdonában lévő vagyonát.
Felelős:
Határidő:

Kocsis Ferenc polgármester
azonnal

5.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat együttműködés kialakítására a Fertő-Tavi Vízi Polgárőr
Egyesülettel
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
Az Egyesület elnöke megkereste Önkormányzatunkat a jövőbeni együttműködés előmozdítása
érdekében.
Az Egyesület alapítása 2013. év júniusában történt, idén márciusban felvették az Országos
Polgárőr Szövetségbe. Szolgálati tevékenysége a Fertő-tó vízfelületére terjed ki.
Az Egyesület jelenleg a működési területével szomszédos Önkormányzatokkal és hatóságokkal
törekszik felvenni a kapcsolatot az együttműködés kereteinek kialakítása, megállapodás kötése
céljából.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:

8

82/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Fertő-Tavi Vízi Polgárőr
Egyesület felé kifejezi együttműködési szándékát,
ennek körében felhatalmazza a Polgármestert a
kapcsolatfelvételre, valamint együttműködési
megállapodás megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Kocsis Ferenc polgármester
azonnal

6.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” tekintetében
új feladat-ellátási szerződés megkötésére
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
2012. december 21. napján feladat-ellátási szerződést kötött Fertőd Város Önkormányzata,
Fertőszéplak Község Önkormányzata és a DIA MAGIC DENTAL Fogászati és Egészségügyi
Korlátolt Felelősségű Társaság a „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogászati Körzet” területi
ellátásával kapcsolatban. A szerződésben a fogorvosi alapellátásban személyesen közreműködő
fogorvosként Dr. Váci Zsuzsanna szerepel.
A „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” (szakmai-szervezeti egység azonosító
száma: 001 273 457) tekintetében, amely körzetre vonatkozó, 080096006 praxiskódú praxisjog
jogosultja Dr. Váci Zsuzsanna, aki a DIA MAGIC DENTAL Kft. keretein belül
munkaviszonyban látja el feladatait. Dr. Váci Zsuzsannát jelenleg Dr. Ábrahám Diána
helyettesíti és a helyettesítésre tekintettel a megállapított rendelési idő 50 %-ában áll a betegek
rendelkezésére. Dr. Váci Zsuzsanna praxisjogát el kívánja idegeníteni Dr. Ábrahám Diána
részére, aki a DIA MAGIC DENTAL Kft. keretén belül kívánja ellátni feladatait.
A kérelmező nyilatkozata szerint a praxisjog fenti elidegenítése esetén, a jogosult személyében
bekövetkező változás az ellátást nem veszélyezteti, Dr. Ábrahám Diána a szolgálatra
megállapított rendelési idő 100 %-ában állna a jövőben a betegek rendelkezésére. A személyi
változás ellenére a feladat-ellátási szerződés kötelezettje továbbra is a DIA MAGIC DENTAL
Kft. lenne, csupán a praxisjoghoz kötött önálló orvosi tevékenységet ellátó személy
személyében történne változás.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
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Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
83/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a DIA MAGIC DENTAL
Kft.-vel új feladat-ellátási szerződést köt a „FertődFertőszéplak
Vegyes
Fogorvosi
Körzet”
vonatkozásában a kötelező fogorvosi alapellátás és
iskolafogászat biztosítása érdekében, egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős:
Kocsis Ferenc polgármester
Határidő:
azonnal
7.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat az Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásra
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Dr. Csoma Sándor jegyző:
2014. szeptember 16-22. között, tizenharmadik alkalommal rendezik meg az Európai
Mobilitási Hetet, a fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerűsítő
programsorozatot. A rendezvény idei jelmondata: „A mi utcánk, a mi jövőnk!”. Európa
legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányának célja az, hogy az önkormányzatokat
fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére ösztönözze, a polgárokat pedig az egyéni
autóhasználat helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, illetve a kerékpározásra
és a gyaloglásra buzdítsa.
A testületnek döntenie kell arról, hogy csatlakozik-e az idei Európai Mobilitási Hét
programhoz.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
84/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2014.
szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő
Európai Mobilitási Hét programhoz.
Felelős:
Határidő:
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Kocsis Ferenc polgármester
azonnal

8.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös
tanévben indítandó csoportlétszámainak meghatározására
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Tulok Viktor aljegyző:
A Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2014/2015 tanévben 6 óvodai és 1 bölcsődei csoport
indítását tervezi.
A csoportok megoszlása a következőképpen alakulna:
- Süttör:
4 óvodai csoport, melyből 3 német nemzetiségi csoport
- Eszterháza: 2 óvodai csoport és 1 bölcsődei csoport
A dolgozók száma összesen 21 fő:
- 12 óvodapedagógus + 1 vezető
- 5 dajka
- 2 bölcsődei szakgondozó
- 1 óvodatitkár.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a döntés minősített többséget igényel.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
85/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2014/2015. tanévre a
Fertődi
Tündérkert
Óvoda
és
Bölcsőde
vonatkozásában 1 bölcsődei és 6 óvodai csoport
indítását engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

Kocsis Ferenc polgármester
azonnal

9.) Napirendi pont
Napirend tárgya: Javaslat a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde felújításával
kapcsolatban
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)
Kocsis Ferenc polgármester:
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A Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője kérelmezte, hogy a melléklet
szerinti szükséges felújításokról döntés szülessen.
Intézményvezető Asszony tájékoztatása alapján elmondható, hogy a gyermekek érdekében
minél hamarabb szükség lenne a felújításokra, hogy részükre a bölcsődei és óvodai
szolgáltatást a lehető legszínvonalasabban biztosítani lehessen.
Szükséges felújítások:
- parketták csiszolása, lakkozása,
- parketták pótlása 5-6 m² területen,
- süttöri Szivárvány csoportban a laminált parketta teljes felújítása.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Horváth Tibor képviselő:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és támogatja a javaslatot.
KÉRDÉS, HOZZÁSZÓLÁS
Horváth Tibor képviselő:
Kéri, hogy még kérjenek be árajánlatokat, és a munkafolyamatokat szakemberrel tekintsék át,
hogy gazdaságos, és tartós megoldás szülessen.
Kocsis Ferenc polgármester:
A javítás technológiájára kérnek be alternatív árajánlatokat, illetve a pénzügyi bekerülési
költségek igazolására kértek tájékoztatást az intézménytől.
Kocsis Ferenc polgármester a napirendi pontot elfogadásra ajánlotta és szavazásra bocsátotta.
(szavazás)
Kocsis Ferenc polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 szavazattal –
egyhangú - elfogadta az alábbi határozatot:
86/2014. (VI.25.) önkormányzati határozat:
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Fertődi Tündérkert
Óvoda és Bölcsőde padlózatának felújításához
anyagi támogatást nyújt a költségvetés tartalék
kerete terhére.
Felelős:
Határidő:

Kocsis Ferenc polgármester
azonnal

Kocsis Ferenc polgármester megköszönte a megjelenést, a részvételt, s a Képviselő-testület
rendkívüli ülését 17.13 órakor berekesztette.
kmf.
Kocsis Ferenc
polgármester

Dr. Csoma Sándor
jegyző
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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.: 758/2014

MEGHÍVÓ
Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. június 25-én (szerda) 16.30 órai kezdettel
tartja a Polgármesteri Hivatal Dísztermében rendes testületi ülését, melyre ezennel
tisztelettel meghívom.

NAPIREND
1. Javaslat a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
2. Javaslat a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
3. Javaslat a vagyonrendelet módosítására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
4. Javaslat a víziközművel kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
5. Javaslat együttműködés kialakítására a Fertő-Tavi Vízi Polgárőr Egyesülettel
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
6. Javaslat „Fertőd-Fertőszéplak Vegyes Fogorvosi Körzet” tekintetében új feladatellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
7. Javaslat Európai Mobilitási Hét programhoz való csatlakozásra
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
8. Javaslat a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös tanévben
indítandó csoportlétszámainak meghatározására
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
9. Javaslat a Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde felújításával kapcsolatban
Előterjesztő: Kocsis Ferenc polgármester
Fertőd, 2014. június 20.
Kocsis Ferenc
polgármester
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