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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a Tanács tagjai és a Meghívottak. 

 

    

Dr. Fodor Tamás - Elnök: 

Köszöntöm a Polgármester Asszonyokat és Urakat, és köszöntöm valamennyi kedves 

meghívottat! 

 

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 40 tagja közül személyesen, vagy meghatalmazott 

útján 32 van jelen.  

 

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes.  

 

 

A Társulási Tanács üléséről hangfelvétel nem készül, aki hozzászólásának szó szerinti 

jegyzőkönyvezését kéri, ezt előtte jelezze! 

 

 

A mai Tanácsülésen terv szerint 5 napirendi ponttal foglalkozunk.  

 

Javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívóban szereplő sorrendben tárgyaljuk meg. 

A javasolt napirenddel kapcsolatban van-e valakinek a Tanács tagjai közül módosító, 

kiegészítő javaslata? 

 

Kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról! 

 

Ki ért egyet az ülésnek a javasolt napirendi pontok szerinti levezetésével? 

Van-e ellenszavazat? Tartózkodás? 

 

 

Megállapítom, hogy a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 

napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot: 
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1/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

1) Napirendi pont: 

Előterjesztés Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetésére 

 

2) Napirendi pont: 

Új tagok választása a Pénzügyi Bizottságba  

 

3) Napirendi pont: 

A Megyei Pedagógiai Intézet Igazgatójának tájékoztatója az iskolák jövőbeni 

fenntartásának, működtetésének kérdéseiről az új köznevelési törvény alapján 

 

4) Napirendi pont: 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatója a Fertő-tó nádas-

rekonstrukciójára és a vízellátás javítására elnyert pályázat megvalósításáról 

 

5) Napirendi pont: 

Egyéb aktuális kérdések 

 

Felelős:  Dr. Fodor Tamás Elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Dr. Fodor Tamás: 

Az ülésről készült jegyzőkönyvet az SZMSZ szerint a levezető elnök és a jegyzőkönyv 

hitelesítésére megválasztott tag írja alá. 

 

Javaslom a Tanácsülésnek, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek válasszuk meg Szigethi Istvánt, 

Hegykő polgármesterét. 

Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! 

 

Megállapítom, hogy Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 

egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és meghozta a következő határozatot: 

 

 

2/2012. (II.27.) SFKTT számú Határozat: 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Szigethi István, Hegykő polgármestere. 

Felelős: Dr. Fodor Tamás Elnök 

Határidő: azonnal 
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Dr. Fodor Tamás: 

 

Tisztelt Tanácsülés, Tisztelt Meghívottak! 

 

Első napirendi pontunk keretében Társulásunk 2012. évi költségvetéséről szóló 

előterjesztésről kell döntenünk. A 2012. évi Költségvetési Koncepciót tavaly december 12-i 

ülésünkön már megvitattuk, azt a Társulási Tanács 19/2011. (XII.12.) SFKTT számú 

határozatával elfogadta. A jelenlegi előterjesztés az elfogadott koncepció alapján készült el. 

 

Az írásos előterjesztést Társulásunk valamennyi tagja előzetesen megkapta, azt megvitatta 

Társulásunk Pénzügyi Bizottsága február 23- i ülésén. 

Felkérem Turi Lajos polgármester urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

Tanácsülést a Pénzügyi Bizottság előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásáról. 

 

 

Turi Lajos: 

A Pénzügyi Bizottság február 23-i ülésén részletes tájékozatót kapott a 2012. évi 

költségvetésről a Kistérségi Iroda gazdasági vezetőjétől, majd az előterjesztést részletesen 

áttekintették, megvitatták. A Bizottság megállapította, hogy a tavaly elfogadott 

Költségvetési Koncepció lényegében nem változott, ezért a Költségvetés elfogadása 

valójában csak formalitás, de továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a takarékos 

gazdálkodásra. 

A Bizottság elnöke felhívta a településvezetők figyelmét a tagdíjak határidőre történő 

befizetésére, mivel a tagdíjak biztosítják a két EU-s pályázat előfinanszírozását, továbbá 

kitért a belső ellenőrzési feladatok támogatásának csökkenésére, mely az eddigi 12.000.000 

Ft helyett, csak 11.490.200 Ft összeget biztosít Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatala 

Belső ellenőrzési csoportjának a feladat ellátására. 

A Bizottság megállapította, hogy jól elkészített költségvetést tárgyaltak meg, melyet 

egyhangú szavazással a Társulási Tanácsnak is elfogadásra javasolnak.   

 

 

Dr. Fodor Tamás: 

Köszönöm a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatóját. 

 

Az előterjesztést Társulásunk Elnöksége is megvitatta és szintén egyhangúan elfogadásra 

javasolja a Tanácsülésnek. 

 

Kinek van kérdése az írásos anyag kapcsán? Kinek van észrevétele, javaslata? 
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Grubits Ferenc: 

Kópháza polgármestere nehezen vette tudomásul, hogy egy fillér sincs félretéve a már 10. 

éve megrendezendő Barátság Játékokra, melynek idén ráadásul Sopron lenne a házigazdája. 

Egy ilyen hagyományokkal rendelkező nemzetközi sporttalálkozót nem illik az utolsó 

pillanatban lemondani, ezért Polgármester úr kérte, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére, 

jelezzék a Tanács tagjai, ha bármiféle ötletük lenne a rendezvény finanszírozására. 

 

 

Dr. Fodor Tamás: 

Köszönöm a Polgármester úr észrevételét. 

A gazdasági nehézségek miatt nagy a pénzügyi nyomás a településeken, hiszen az EU-s 

fejlesztések finanszírozásához szükséges összegeket csak 2013-ig lehet lehívni a kohéziós 

alapból, a gazdasági növekedés pedig legjobb esetben is csak stagnál.  

 

Kinek van további kérdése az írásos anyag kapcsán? Kinek van észrevétele, javaslata? 

 

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a Társulás 2012. évi költségvetésének 

elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, kérem, szavazzunk! 

 

Ki az, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal? 

Ki van ellene? Ki tartózkodott? 

 

 

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 31 igen és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi 

határozatot: 

 

 

 

3/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

 

I. 

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása a Társulási megállapodás alapján 2012. évben 

fizetendő tagdíjat egységesen a 2011. január 1-i lakosságszám alapján 100 Ft/év 

lakosonként összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök 

Határidő: azonnal 
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II. 

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2012. évre az alábbi 

határozatokat hagyja jóvá: 

 

1. számú melléklete szerinti tartalommal 283 520 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 

Társulás egységes költségvetését, 

2. számú melléklete szerinti tartalommal 245 120 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 

Társulás költségvetését, 

3. számú melléklete szerinti tartalommal 38 400 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel a 

Kistérségi Iroda költségvetését, 

4. számú melléklete szerinti tartalommal 225 591 E Ft főösszeggel a Társulás normatív 

állami hozzájárulások kimutatását, 

5. számú melléklete szerinti tartalommal a Társulás és pályázati kiadások 2012. évi 

együttes tervét bemutató kimutatást, 

6. számú melléklete szerinti tartalommal 9 670 E Ft főösszeggel a Társulás tagdíj 

bevételének kimutatását, 

7. számú melléklete szerinti tartalommal 1 164 E Ft főösszeggel a Társulás MTT tagdíj 

bevételének kimutatását, 

8. számú melléklete szerinti tartalommal a Társulás működési célú bevételi és kiadási 

előirányzatát,  

9. számú melléklete szerinti tartalommal a Társulás 2012. évi előirányzat felhasználási 

ütemtervét,  

10. számú melléklete szerinti tartalommal a Kistérségi Iroda létszám előirányzatát, 

11. számú melléklete szerinti tartalommal a Társulás (pályázatok) létszám előirányzatát. 

 

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök, 

  Dr. Bihari István irodavezető, 

  Maráz Lászlóné gazdasági vezető 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

III.  

A Társulási Tanács felhatalmazza Dr. Fodor Tamást, a Társulás Elnökét, illetve Horváth 

Tibort, a Társulás Elnökhelyettesét, hogy a normatíva átadására és felhasználására 

vonatkozó megállapodásokat az előterjesztésben foglaltak szerint a Társulás 

képviseletében aláírják.  
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A normatív állami támogatásra jogosult önkormányzatok, illetve intézmények számára a 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú 

melléklete III. fejezetében meghatározott kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás 

fajlagos összege és a feladatmutatók szorzatával számolt normatív támogatás teljes 

egészében, 12 havi bontásban átadásra kerül. 

A belső ellenőrzési feladatok támogatására jutó normatíva 11 439 200 Ft összege Sopron 

Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatalának kerül átadásra negyedéves bontásban. 

 

A Társulás Sopron Megyei Jogú Város önkormányzat fenntartásában működő Soproni 

Szociális Intézmény kötendő megállapodás alapján Tagintézményén keresztül biztosítja a 

pszichiátriai betegek nappali ellátását, melynek fedezetére 840 E Ft használható fel. 

 

Felelős: Dr. Fodor Tamás elnök, 

  Dr. Bihari István irodavezető, 

  Maráz Lászlóné gazdasági vezető.  

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

Dr. Fodor Tamás 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Térjünk át a további napirendek tárgyalására 

 

Második napirendi pontunk: Új tagok választása a Pénzügyi Bizottságba 

 

A Pénzügyi Bizottság nagyon fontos szerepet tölt be Társulásunk költségvetési 

gazdálkodásában. 

 

A Pénzügyi Bizottságban két pozíció is megüresedett: 

 

Nagy István Sopron Megyei Jogú Várost képviselte, a Polgármesteri Hivatal közgazdasági 

osztályának vezetőjeként, de megszűnt az itt fennálló munkaviszonya. 

 

A Pénzügyi Bizottság tagja volt Ivánkovics Ottó Nagycenk volt polgármestere. 

Polgármesteri tisztsége megszűnésével megszűnt társulási tanácsi tagsága és értelemszerűen 

Pénzügyi Bizottsági tagsága is. 

 

Az ő helyükre két új tagot kell választanunk. 
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A választást titkos szavazással végezzük, melynek lebonyolítására - nyílt szavazással – 3 

tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell választanunk a Társulási Tanács tagjai közül. 

 

Javaslatot teszek a Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak személyére: 

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének javaslom Tóth Józsefet, Fertőboz polgármesterét. 

Van-e más javaslat? 

 

Kérem, aki egyet ért azzal, hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnöke Tóth József, Fertőboz 

polgármestere legyen, kézfeltartással jelezze. 

 

Ki ért egyet? Ki van ellene? Ki tartózkodott? 

 

 

4/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

Megállapítom, hogy egyhangúlag Tóth József polgármester urat a Szavazatszámláló 

Bizottság elnökének megválasztottuk. 

 

 

Szavazatszámláló Bizottsági Tagnak javaslom Piskolti Bélát, Petőháza polgármesterét. 

Van-e más javaslat? 

 

Ki ért egyet? Ki van ellene? Ki tartózkodott? 

 

 

5/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

Megállapítom, hogy egyhangúlag Piskolti Béla polgármester urat a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjának megválasztottuk. 

 

 

Szavazatszámláló Bizottsági Tagnak javaslom Baráth Károlyt, Iván polgármesterét. 

Van-e más javaslat? 

 

Ki ért egyet? Ki van ellene? Ki tartózkodott? 

 

 

6/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

Megállapítom, hogy egyhangúlag Baráth Károly polgármester urat a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjának megválasztottuk. 
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Miután megválasztottuk a Szavazatszámláló Bizottságot, rátérhetünk a Pénzügyi Bizottság 

két új tagjának megválasztására. A szabályok értelmében jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok 

legalább egynegyedének támogató szavazata szükséges. 

 

Javaslatot teszek a Pénzügyi Bizottság új tagjainak személyére: 

 

Nagy István helyére Király Attilánét, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Közgazdasági Osztályvezetőjét, Városi Főkönyvelőt javaslom. 

 

Ivánkovics Ottó helyére a Pénzügyi Bizottság kezdeményezése alapján Balics Jánost, Lövő 

polgármesterét, egyben az Alpok-alja mikro térség elnökét javaslom. 

 

Van-e más javaslat? 

 

Szavazásra teszem fel a kérdést: 

Ki az, aki egyet ért Király Attiláné jelöltté válásával? 

Ki van ellene? Ki tartózkodott? 

 

 

7/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

Megállapítom, hogy Király Attiláné egyhangú szavazással tagjelöltté vált. 

 

 

Szavazásra teszem fel a kérdést: 

Ki az, aki egyet ért Balics János jelöltté válásával? 

Ki van ellene? Ki tartózkodott? 

 

 

8/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

Megállapítom, hogy Balics János egyhangú szavazással tagjelöltté vált. 

 

 

 

Sor kerülhet a titkos szavazásra. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, hogy 

ismertesse a szavazás rendjét, bonyolítsák le a szavazást, Dr. Bihari István irodavezetőt 

pedig kérem, hogy a Kistérségi Iroda adja meg ehhez a szükséges jogi, technikai segítséget. 
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Tóth József, a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: 

 

Tisztelt Tanácsülés, Tisztelt Meghívottak! 

 

A két tagjelölt neve szerepel a szavazólapokon. A Szervezeti és Működési Szabályzatunk 

15§ (5) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság tagjaira együttes szavazólapon is leadható a 

szavazat. 

 

Igen szavazat esetén a jelölt nevét hagyjuk változatlanul. 

Az adott jelöltre nemmel szavazni nevének áthúzásával lehet. 

 

A tagok megválasztásához a Szervezeti és Működési Szabályzat 27 § (7) bekezdése alapján 

minősített többség, azaz legalább 27 igen szavazat szükséges.  

 

Kérem a Polgármester Asszonyokat és Urakat, hogy vegyék át a szavazólapokat, majd pedig 

szavazzunk a szavazólapnak az urnába történő bedobásával! 

 

 

Dr. Fodor Tamás: 

A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el! 

 

 

Szavazás lefolytatása. 

 

 

Tóth József: 

 

Tisztelt Tanácsülés! 

 

A Szavazatszámláló Bizottság lebonyolította a szavazást, megállapítom, hogy a szavazás 

törvényesen, szabályszerűen történt meg. 

 

A szavazatok összeszámlálása alapján megállapítottuk a választás eredményét, melyet 

szeretnék ismertetni. 

 

Összesen 32 szavazat érkezett, ebből valamennyi érvényes.   
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9/2012. (II.27.) SFKTT számú határozat: 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjává választottuk egyhangú szavazással Király 

Attiláné osztályvezető asszonyt és szintén egyhangú szavazással Balics János polgármester 

urat. 

 

Kérem, engedjék meg, hogy elsőként én gratuláljak a Pénzügyi Bizottság új tagjainak, jó 

munkát kívánok nekik! 

 

 

Dr. Fodor Tamás:  

Megköszönöm a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, és a magam nevében is gratulálok a 

Pénzügyi Bizottság új tagjainak! 

 

Folytassuk munkánkat az elfogadott napirend szerint. 

 

3. napirendi pontunk a Megyei Pedagógiai Intézet Igazgatójának tájékoztatója az iskolák 

jövőbeni fenntartásának, működtetésének kérdéseiről az új köznevelési törvény alapján 

  

Köszöntöm Széles Imre urat a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatóját, 

és egyben felkérem, hogy tartsa meg tájékoztatóját és válaszoljon majd a felmerülő 

kérdésekre. 

 

 

Széles Imre: 

Igazgató úr kiemelte, hogy a közös gondolkodást elősegítő előadását követően, kéri, hogy 

az érintettek bátran kérdezzenek. 

A Köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 2011. december 

20-án került elfogadásra, mely 2012. szeptember elsején lép hatályba. Egy kerettörvényről 

van szó, mely meghatározza a fenntartók, működtetők, pedagógusok, szülők és a tanulók 

jogait valamint kötelezettségeit. 

Az oktatás és a nevelés közszolgáltatás, ezért fontos, hogy szakemberek döntsenek szakmai 

kérdésekben és ne a piaci szemlélet legyen a mérvadó. 

Az új törvény egyértelműsíti az állami szerepvállalást, az állam felelőssége kiterjed az 

irányítás, a finanszírozás és az ellenőrzés területére is. 

A legfontosabb, hogy érték alapúvá váljon az oktatás, amely nagy hangsúlyt fektet az 

egyéni és a közösségi értékek megteremtésére is. 

Március 2-tól elérhető az új Alaptanterv vitaanyaga, amelynek célja az egységes nemzeti 

alapműveltség biztosítása. 

A törvény hangsúlyozza az esélyegyenlőség megteremtését, ezáltal előtérbe kerülnek a 

különleges bánásmódot igénylő - hátrányos helyzetű és tehetséges - gyermekek. 
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Jelen helyzetben az egyik legfontosabb feladat a pedagógus hivatás tekintélyének 

visszaállítása, mind anyagi, mind erkölcsi oldalt tekintve (pedagógus életpályamodell). 

Komoly problémát jelentett a külső szakmai kontroll hiánya is, melyet szintén orvosol a 

törvény. Korábban szakfelügyelők végezték az ellenőrzést, de mindez már csak a tanácsadás 

szintjén maradt fent, amelyet vagy igényelt az intézmény vagy nem. 

A centralizáció és az egységesítés ellenére az intézményeknél megmarad a szakmai 

önállóság és felelősség. 

A településvezetőket leginkább foglalkoztató kérdés a fenntartás és a finanszírozás 

változása. 

2013. január 1-től az állam átveszi az iskolák fenntartását, a bértáblát felváltja a központi 

bérfinanszírozás, a normatív finanszírozást pedig feladatfinanszírozás váltja fel. A szakmai 

döntések meghozatala (például csoportlétszám) és a kinevezések elbírálása természetesen az 

állam feladata lesz. 

2013. március 1-ig a Kormányhivatal elkészíti az Intézmény fenntartási és fejlesztési tervet, 

mely 5 évre szól, de évente felül kell vizsgálni. A terv alapján alakítják ki a megyei 

struktúrát, hogy hol és milyen iskola (önálló vagy tagintézmény) maradhat fent. 

Meghatározzák továbbá a minimum, a maximum és az átlaglétszámokat. További feltétel, 

hogy a tanárok 70%-ának kinevezett pedagógusnak kell lennie. 

A terv elkészítése előtt minden intézménynek adatokat kell szolgáltatnia a jelen helyzetről, 

ezért kérte Igazgató úr, hogy a felméréskor legyenek körültekintőek az Intézményvezetők, 

továbbá mindenkit bíztatott, hogy véleményezzék az elkészült terveket és vitaanyagokat, 

hiszen az építő jellegű kritika mindig előre visz a reformok idején. 

A reform lényege a hatékonyság növelése, a pénzek és a pedagógusok gazdaságos elosztása. 

2013. május 31-ig kell átszervezni az intézményeket, mely során működtetőként vissza 

lehet igényelni az iskolát, szintén 5 évre. Ebben az esetben az állam viszont csak a bért 

fizeti, a rezsit, a taneszközök biztosítását és az egyéb költségeket az önkormányzat állja. 

Fejlesztésekre természetesen továbbra is lehet pályázni. 

Igazgató úr kiemelte, hogy a Társulások nem szűnnek meg automatikusan, hiszen a jól 

működő társulásokat nem szükséges megbontani. A gyakorlatban az iskola továbbra is a 

településen marad, a munka minőségéért mindig a pedagógusok felelnek, a szülők és a 

gyermekek ugyanúgy értékelni fogják, ha az iskola jól működik, tehát az öröm és a bánat is 

közös marad. 

Széles úr végezetül azt tanácsolta, hogy véleményezéskor az erősségeket, a szakmai érveket 

kell hangsúlyozni és minden intézménynek törekednie kell az egyediségre, a sokszínűségre 

és nem utolsó sorban a gazdaságosságra.  

 

Dr. Galambos György – Nagycenk aljegyzője: 

Aljegyző úr a beiskolázási körzetek kialakításának menetére volt kíváncsi, pontosabban 

hogy mennyiben térhetnek el a mostanitól. 
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Széles Imre: 

Igazgató úr kihangsúlyozta, hogy a Kormányhivatal szakmai csoportja a terv elkészítésekor 

az aránytalan teher és az életidegen döntések elkerülésére törekszik. A koncepció alapvető 

célja a hatékonyság, tehát a már eddig is jól működő Társulások nagy valószínűséggel 

tovább működhetnek, de a szakos pedagógusok valószínűleg ingázni fognak a települések 

között.   

 

Balics János – Lövő polgármestere: 

Polgármester úr kiemelte, hogy az esélyegyenlőség megteremtése természetesen minden 

településnek elsődleges feladata, de a legnagyobb kérdés továbbra is az állam és az 

önkormányzatok közötti feladat illetve forrás megosztás. Többek között az iskola 

épületének tulajdonlása és üzemeltetése az általános vita tárgya. 

 

Széles Imre: 

Igazgató úr visszautalt a tájékoztatójában már elmondottakra, miszerint az iskolák állami 

fenntartásba kerülnek 2013. január elsejétől, tehát minden költséget az állam áll (bér, rezsi, 

egyebek). Viszont ha az önkormányzat visszabérli az iskolát, akkor, mint működtető - nem 

fenntartó! – a béren kívül valamennyi költségre fedezetet kell biztosítania. Ha az állam 

átvesz bizonyos feladatokat, akkor logikusan a feladatra biztosított forrásokat is elvonja. Az 

épület témájában Igazgató úr, mint a közoktatásban és nem a vagyongazdálkodásban járatos 

személy, nem kívánt állást foglalni. 

 

Sándor József – Egyházasfalu polgármestere: 

Polgármester úr a kis létszámú osztályokban tanulók jövője felől érdeklődött, hogy 

szétoszthatják-e a tanulókat a környező falvakban, ha Sopronhorpács esetleg nem tudná 

fogadni őket. 

 

Széles Imre: 

Igazgató úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2013. szeptember elsejétől felmenő 

rendszerben zajlik majd a csoportlétszám kialakítása. Fontos már most átvilágítani az 

intézményeket és megvizsgálni az alapító okiratokat, hogy hivatalosan hány tanulót tud 

befogadni egy-egy iskola. 

 

Kóbor Attila – Fertőszéplak polgármestere: 

Polgármester úr rámutatott arra, hogy az iskolákban működnek könyvtárak, tornatermek, 

kultúrtermek, melyek az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához elengedhetetlenek. 

Adódik a kérdés, hogy ezeket vissza kell-e bérelnie az önkormányzatnak az államtól? 
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Kocsis Ferenc – Fertőd polgármestere: 

Polgármester úr tanácstalanul áll a visszaműködtetéssel kapcsolatos döntés előtt, mivel még 

nem tisztázottak a körülmények. 

 

Széles Imre: 

Igazgató úr felajánlotta, hogy kollégáival szívesen összeállít egy 20-25 oldalas kérdőívet, 

mely szakmailag segíti a településvezetőket a megalapozott döntésben, viszont a 

finanszírozási és visszabérlési témakörben nem ő a kompetens személy. 

 

Kiss József – Röjtökmuzsaj polgármestere: 

Polgármester úr arra volt kíváncsi, hogy a 2013. január elsejétől felálló közös hivatalok 

befolyásolják-e az iskolai összevonásokat. 

 

Széles Imre: 

Igazgató úr rámutatott arra, hogy az oktatási tervet megyei szinten készítik el, mely nem 

feltétlenül igazodik a leendő járásokhoz. 

 

Baráth Károly - Iván polgármester: 

Polgármester úr tisztában van vele, hogy a közös hivatalok és iskolai társulások 

kialakításánál a hangsúly azon van, hogy ki mit tud nyújtani a másiknak. Felhívta továbbá a 

figyelmet arra, hogy hiába van 140 főt befogadni képes iskola a településükön, ha 

nemzetiségi okokból és a szabad iskolaválasztás következtében a szülők inkább egy 

távolabbi településre (Répcelak) viszik el gyermeküket autóval. 

 

Széles Imre: 

Igazgató úr is tisztában van az ilyen jellegű folyamatokkal, ami nagyobb városokban is 

megfigyelhető, hiszen például egy győri belvárosi iskola 5 évfolyam indítására kényszerül 

az ideális 3 helyett. A legfontosabb, hogy valamennyi intézménynek egyedivé kell válnia, 

valamiféle pluszt kell biztosítania, mely a szülőket és a gyermekeket is meggyőzi. Előtérbe 

kerül a specializálódás, és hogy ne játsszák ki egymást az intézményvezetők, hanem 

fogjanak össze. 

 

Talabér Jenő – Sopronhorpács polgármester: 

Polgármester úr biztosította a korábban felszólaló Egyházasfalu polgármesterét, hogy 

szívesen fogadnak iskolájukban további tanulókat, ezért is indítottak iskolabusz járatot. 

Sopronhorpács mindenképp szeretné visszakérni működtetésre iskoláját, hiszen többek 

között üzemi konyhát is működtetnek az épületben. 
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Dr. Fodor Tamás: 

Köszönöm a tájékoztatót, ismét nagyon hasznos információkkal lettünk gazdagabbak. 

Egyúttal tisztelettel kérem Igazgató urat, hogy munkatársaival legyenek szívesek készíteni 

egy tájékoztató anyagot a polgármestereket érintő feladatokról és azokhoz kapcsolódó 

határidőkről. Ha a Tanács tagjai közül valakinek további, az adott településre szabott 

segítségre lenne szüksége, kérem jelezze igazgató úrnál. 

 

Megkérdezem, kinek van kérdése? 

Kinek van észrevétele, véleménye az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

Mivel tájékoztató jellegű napirendről volt szó külön nem kell szavaznunk ebben a 

kérdésben. 

 

 

Következik a 4. napirendi pont, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatója 

a Fertő-tó nádas-rekonstrukciójára és a vízellátás javítására elnyert pályázat 

megvalósításáról.  

 

Köszöntöm Reischl Gábor igazgató urat és Pellinger Attilát, a Nemzeti Park Természet-

megőrzési és Ökológiai osztályának vezetőjét. Kérem, hogy tartsák meg tájékoztatójukat. 

 

Igazgató úr rövid köszöntőjét követően átadta a szót kollégájának, aki színes prezentációval 

egybekötött tájékoztatót tartott a jelenleg zajló pályázat szakmai hátteréről, a megvalósítás 

menetéről és az eredményekről.  A nádas-rekonstrukció fő célja, hogy javuljon a Fertő-tó 

ökológiai állapota, mely kulcskérdés a Kistérség településeinek idegenforgalmát tekintve. 

(A prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Dr. Fodor Tamás: 

Köszönöm Igazgató úr és Osztályvezető úr tájékoztatóját. A Fertő-Hanság Nemzeti Park és 

a Fertő tó egy nagyon fontos tényezője Sopron-Fertőd Kistérségnek és a leendő Járásnak. 

Ezért hasznos és szükséges, hogy Társulásunk első kézből származó, hiteles információkkal 

rendelkezzen arról, hogy milyen fontosabb beruházások várhatóak, melyek a Nemzeti Park 

Igazgatóságának tervei. 

Biztos vagyok abban, hogy az a jó együttműködés, ami az elmúlt években kialakult 

Társulásunk és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága között, a jövőben is folytatódni 

fog. 

 

Megkérdezem, kinek van kérdése, felvetése a tájékozató kapcsán, vagy általában is a 

Nemzeti Park tevékenységével, munkájával kapcsolatban? 
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Mivel tájékoztató jellegű napirend volt, külön szavaznunk elfogadásáról nem kell. 

 

Térjünk át utolsó napirendi pontunkra, az egyéb aktuális kérdésekre. 

Megkérdezem, kinek van az egyebek között bármilyen javaslata, felvetése, közölnivalója? 

 

Baráth Károly: 

Iván polgármestere két építő jellegű észrevételt kívánt tenni a Tanácsülés végeztével. Baráth 

úr szorgalmazta, hogy a Társulás továbbra is tartson kihelyezett üléseket, például Fertőd, 

Fertőszentmiklóson, Lövőn, vagy Nagycenken, akiknél minden feltétel adott erre. 

Polgármester úr álláspontja szerint továbbá érdemes volna olyan előadókat is meghívni, 

akik a polgármestereket kézzelfogható tanácsokkal tudják ellátni az új törvények 

végrehajtásával kapcsolatban. 

 

Dr. Fodor Tamás: 

Köszönöm az észrevételeit Polgármester úrnak és ígérhetem, hogy hagyományainkhoz 

híven idén is lesz kihelyezett Tanácsülés. Az előadásokkal kapcsolatban türelemre 

szeretném inteni a polgármester urakat, mivel egyelőre csak a kerettörvények születtek meg, 

de a végrehajtási rendeletek várhatóan minden felmerült kérdésre megadják majd a választ. 

 

Dr. Dénes Lajos, Iván-Csér-Csáfordjánosfa-Pusztacsalád körjegyzője: 

Körjegyző úr felkérte Patzner László belső ellenőrzési vezetőt, hogy tájékoztassa a 

településvezetőket az ellenjegyzés új szabályairól. 

 

Patzner László - Belső ellenőrzési vezető: 

Patzner úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ellenjegyzés fogalmát felváltotta a pénzügyi 

ellenjegyzés (az Ávr, 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 55. szakasza). A jegyző nem 

lehet ellenjegyző, csak a gazdasági vezető, vagy a jegyző által kijelölt megfelelő pénzügyi 

végzettséggel rendelkező hivatalnok. Ellenjegyző lehet például a korábbi érvényesítő, 

akinek eddig is pénzügyi végzettséggel kellett rendelkeznie. Összeférhetetlenség esetén 

(rokoni kapcsolat az utalványozóval, polgármesterrel) érdemes a képviselőtestületből 

utalványozót választani. 

 

Balics János: 

Polgármester úr felhívta társai figyelmét arra, hogy a törvényi változások következtében 

(Ötv.) minden eshetőségre fel kell készülni, de korai még a helyezkedés. A korábbi évekhez 

hasonlóan most is az összefogáson legyen a hangsúly, ne egymás kijátszásán. Az, hogy a 

jelen helyzetre hogyan reagálnak a polgármesterek, valamennyi települést és egyben a 

Társulást is minősíti. 
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Dr. Bihari István - Irodavezető: 

Irodavezető úr tájékoztatta a polgármestereket, hogy bár kisebb példányszámban, de idén is 

készül kistérségi idegenforgalmi kiadvány, amelyhez továbbra is várja a települések 

rendezvényeinek listáját.  

Bihari úr meghívta a polgármestereket az EDUCORB pályázat – mely révén 17 óvodában 

500 gyermek tanulhat németül, valamint 120 osztrák gyermek tanulhat magyarul – 2012. 

május 21-én tartandó záró konferenciájára.  

Sikeres pályázatot nyújtott be a Társulás, ezért a projekt 2012. augusztus elsejétől 2014 

végéig folytatódik az alsó tagozatban is, melyhez kérte Irodavezető úr, hogy a 

településvezetők jelezzék a Kistérségi irodának részvételi szándékukat. 

Bihari úr felhívta továbbá a jelenlévők figyelmét Társulásunk másik pályázatának, a 

Regionet aktív projektnek a rendezvényeire (Üzleti Akadémia, üzletember-találkozók, 

tanulmányutak), melyre mindenkit szeretettel várunk. 

 

Dr. Fodor Tamás: 

Köszönöm a hozzászólásokat és az aktivitást. 

 

 

Tisztelt Polgármester és Jegyző Asszonyok és Urak, 

Tisztelt Meghívottaink! 

 

A mai ülésünk végére értünk, mivel további kérdés, észrevétel nincs az ülést bezárom és 

megköszönöm az ülésen való részvételt!  

  

 

A jegyzőkönyv elkészültének dátuma:  

 

Sopron, 2012. március 09. 

 

 

 

 

 

Dr. Fodor Tamás              Szigethi István   

Elnök      Hegykő Polgármestere, 

                                                 Jegyzőkönyv-hitelesítő 


