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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

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

 

Dr. Fodor Tamás a Társulási Tanács elnöke helyett, aki egyéb hivatalos teendői miatt nem tudott 

részt venni az ülésen, Dr. Simon István alpolgármester úr képviselte Sopront a tanácsban és egyben 

az Elnök úr nevében is köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót az ülést levezető 

Elnökhelyettes úrnak. 

 

 

Horváth Tibor - Elnökhelyettes: 

Köszöntöm a Polgármester Asszonyokat és Urakat, köszöntöm valamennyi kedves meghívottat! 

 

Külön köszöntöm Molnár Sándor tűzoltó alezredes urat, a Soproni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjét és vezetőtársait, Cserta László rendőr alezredes urat, a Soproni 

Rendőrkapitányság Hivatalvezetőjét, köszöntöm a  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút  és a Kisalföld 

Volán jelen lévő  vezetőit, képviselőit és az  Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező 

Iroda munkatársait. A Megyei Kormányhivatal képviselői jelezték, hogy más- irányú hivatalos 

elfoglaltságaik,  teendőik miatt a mai ülésünkön nem tudnak részt venni. 

 

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 40 tagja közül személyesen, vagy meghatalmazott útján 31 

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 6 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? 
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Megállapítom, hogy a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a napirendi 

pontokat egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot: 

 

10/2012. (V.09.) SFKTT számú határozat: 

A Tanács 2012. május 9-i ülésének napirendi pontjai a következők: 

1.) Előterjesztés Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi zárszámadásáról 

 

2.) Előterjesztés Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi I. számú előirányzat 

módosításáról 

  

3.) Előterjesztés Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső ellenőrzési 

jelentéséről 

 

4.) A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének tájékoztatója a tűzvédelem és a 

katasztrófavédelem területén történt szervezeti változásokról, az Integrált Katasztrófavédelmi 

Rendszerről, a védelmi igazgatási feladatokról, a települések feladatrendszeréről 

 

5.) Menetrendi egyeztetés a GYSEV és a Kisalföld Volán képviselőivel, továbbá az Északnyugat-

magyarországi Közlekedésszervező Irodával 

 

6.) Egyéb aktuális kérdések 

 

Felelős:  Horváth Tibor Elnökhelyettes 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Tibor: 

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: 

 

11/2012. (V.09.) SFKTT számú határozat: 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Szigethi István, Hegykő polgármestere. 

 

Felelős: Horváth Tibor Elnökhelyettes 

Határidő: azonnal 
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Horváth Tibor: 

Tisztelt Tanácsülés, Tisztelt Meghívottak! 

 

1. és 2. napirendi pontunk keretében Társulásunk 2011. évi zárszámadásáról, valamint a 2012. évi 

I. számú előirányzat módosításáról döntünk 

 

Az írásos előterjesztést Társulásunk valamennyi tagja előzetesen megkapta, azt megvitatta 

Társulásunk Pénzügyi Bizottsága is május 7-i ülésén. 

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

Tanácsülést a Pénzügyi Bizottság zárszámadással, továbbá az előirányzat módosítással kapcsolatos 

állásfoglalásáról. 

 

Turi Lajos: 

A Pénzügyi Bizottság részletes tájékozatót kapott a Kistérségi Iroda gazdasági vezetőjétől a 

Társulás 2011. évi zárszámadásáról, valamint a 2012. évi I. számú előirányzat módosítás okairól, 

majd az előterjesztéseket alaposan áttekintették, megvitatták.  

A Bizottság megállapította, hogy mindkét előterjesztés a korábbi évekhez hasonlóan egyértelmű és 

világos, melyeket egyhangú szavazással a Társulási Tanácsnak is elfogadásra javasolnak.   

 

 

Horváth Tibor: 

Köszönöm a Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatóját. 

 

Az előterjesztéseket Társulásunk Elnöksége is megvitatta és szintén egyhangúan elfogadásra 

javasolja a Tanácsülésnek. 

 

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

 

Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel először a Társulás 2011. évi zárszámadásának 

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 egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 

 

12/2012. (V.09.) SFKTT számú határozat: 

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi zárszámadásról készült 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Tibor Elnökhelyettes 

Határidő: azonnal 
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Turi Lajos polgármester úrtól, a Pénzügyi Bizottság elnökétől az első napirendi pont kapcsán már 

tájékoztatást kaptunk a Pénzügyi Bizottság 2012. évi költségvetési előirányzat módosításával 

kapcsolatos állásfoglalásáról is. 

Amennyiben nincs kérdés, szavazásra teszem fel a Társulás 2012. évi I. számú előirányzat 

módosításának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot is, kérem, szavazzunk! 

Ki az, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal? Ki van ellene? Ki 

tartózkodott? 

 

Megállapítom, hogy a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 

 

13/2012. (V.09.) SFKTT számú határozat: 

Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2012. évi költségvetési előirányzat 

változásait az alábbiak szerint javasolja jóváhagyni: 

 

I. A Társulás javasolt előirányzat változásai 

A Társulás bevételi előirányzatait: 

 a pénzmaradvány előirányzatát     8 074 EFt-tal növeli 

 a támogatásértékű bevételi előirányzatát    1 830 EFt-tal növeli 

 a támogatásértékű bevételi előirányzatát    1 164 EFt-tal csökkenti 

Összesen:         8 740 EFt-tal növeli 

 

A Társulás kiadási előirányzatait: 

 a személyi kiadások előirányzatát (pályázatok)       501 EFt-tal növeli  

 a dologi kiadási előirányzatát      3 167 EFt-tal növeli 

 a támogatásértékű kiadási előirányzatát                   4 236 EFt-tal növeli 

 a támogatásértékű kiadási előirányzatát                   1 164 EFt-tal csökkenti 

 a tartalék előirányzatát      2 000 EFt-tal növeli                        

Összesen                                    8 740 E Ft-tal növeli  

 

A Társulás bevételi és kiadási előirányzata :          253 860 EFt-ra módosul 

 

II. A Munkaszervezet javasolt előirányzat változásai 

A Munkaszervezet bevételi előirányzatait: 

 a pénzmaradvány előirányzatát                           11 827 EFt-tal növeli 

A Munkaszervezet kiadási előirányzatait: 

 a személyi jellegű kiadások        2 036 EFt-tal növeli 

 a járulékok előirányzatát           491 EFt-tal növeli  

 a dologi kiadási előirányzatát             43 EFt-tal növeli 

 a támogatásértékű kiadások előirányzatát         316 EFt-tal növeli 

 a tartalék előirányzatát        8 941 EFt-tal növeli 

Összesen         11 827 EFt-tal növeli 

A Munkaszervezet bevételi és kiadási előirányzata:   50 227 EFt-ra módosul 
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III. A Társulás egységes pénzalapjának változása 

 

A Társulás egységes pénzalapjának előirányzata:   304 087 EFt-ra módosul 

 

Az előirányzat-változásokat szervezeti egységenként az előterjesztéshez csatolt számszaki 

mellékletek (1,2,3.sz.) mutatják. 

 

Felelős: Horváth Tibor Elnökhelyettes 

  Dr. Bihari István - Kistérségi Iroda vezetője, 

  Maráz Lászlóné - Gazdasági vezető 

Határidő: 2012. május 30. 

 

 

Folytassuk munkánkat az elfogadott napirend szerint. 

 

3. napirendi pontunk keretében tájékoztatót kapunk Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása 

2011. évi belső ellenőrzési jelentéséről 

  

Az írásos előterjesztést Társulásunk valamennyi tagja előzetesen megkapta, azt megvitatta 

Társulásunk Pénzügyi Bizottsága május 7-i ülésén. 

Felkérem Turi Lajos polgármester urat, a Pénzügyi Bizottság elnökét, valamint Patzner László urat, 

belső ellenőrzési vezetőnket, hogy tartsák meg tájékoztatójukat az éves ellenőrzési jelentéssel 

kapcsolatban. 

 

Turi Lajos: 

A Pénzügyi Bizottság elnöke kiemelte, hogy a tavalyi évben  további fejlődés volt megfigyelhető az 

önkormányzatok gazdálkodásában, amely a hivatalok és a revizor csoport példás munkáját 

bizonyítja.  A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

Patzner László: 

Belső ellenőrzési vezetőnk elmondta, hogy a 2011. évi 13 oldalas jelentés alapját az év folyamán 

végrehajtott 49 ellenőrzés során készített közel 800 oldalnyi dokumentum adta. Az ellenőrzésekre 

átlagosan 10 revizori nap jutott, melyből 1-2 napot tett ki a helyszíni ellenőrzés, a többi nap pedig a 

dokumentumok elkészítésével telt. Patzner úr kiemelte, hogy a vizsgálatok során 144 javaslat 

született, mely 100-zal kevesebb mint 2010-ben, továbbá biztosította a polgármestereket, hogy a 

revizori csoport a jövőben is elkészíti a szükséges módszertani útmutatókat, segédleteket. 

Végezetül megköszönte a településvezetők hatékony együttműködését és további eredményes 

munkát kívánt a jelenlévőknek. 

 

Horváth Tibor: 

Köszönöm a részletes tájékoztatókat, egyúttal kérdezem, kinek van kérdése, észrevétele az írásos 

anyag vagy pedig a szóbeli kiegészítés kapcsán? 



SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 

TANÁCSÜLÉS  

2012.05.09. 

___________________________________________________________________________ 

 

 6 

Határozatot hoznunk az ellenőrzési jelentésről nem kell, de annak tapasztalatait a munkánk során 

hasznosíthatjuk. 

Abban, hogy az elmúlt évek során folyamatosan javult az önkormányzatok és intézményeik 

gazdálkodásának színvonala, szakszerűsége fontos szerepe van az egyes önkormányzatoknak, de  

megítélésem szerint a társulási szinten megszervezett és működtetett belső ellenőrzési rendszernek 

is. 

Patzner László úr és munkatársai a tényleges ellenőrzési tevékenység mellett mindig nagy hangsúlyt 

helyeztek arra is, hogy  szakmai tanácsokkal is segítsék az egyes önkormányzatok gazdálkodását. 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy az önkormányzatok gazdálkodása terén jelentős jogszabályi 

változások történtek már az elmúlt időszakban is, és további jelentős változások várhatóak a 

költségvetési gazdálkodásban az elkövetkező időszakban. Úgy gondolom ahhoz, hogy a 

folyamatosan változó jogszabályi feltételek között mindenkor szakszerűen, jogszabályszerűen 

tudjanak működni az önkormányzataink a jövőben is az a célszerű, ha társulási formában oldjuk 

meg a belső ellenőrzési feladatokat is.  

 

 

Tisztelt Tanácsülés! 

 

4. napirendi pontunk keretében a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének 

tájékoztatója következik. 

 

Köszöntöm Molnár Sándor urat a Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, és vezető kollégáit.  

Kérem, hogy tartsa meg tájékozatóját! 

 

Molnár Sándor: 

Alezredes úr rövid tájékoztatót tartott a tűzvédelem és a katasztrófavédelem területén történt 

szervezeti változásokról, az Integrált Katasztrófavédelmi Rendszerről, a védelmi igazgatási 

feladatokról és a települések feladatrendszeréről. Prezentációja a melléklet részét képezi. 

 

Horváth Tibor: 

Köszönöm Molnár Sándor kirendeltség-vezető úr tájékoztatóját. 

 

Megkérdezem, kinek van kérdése a kirendeltség-vezető úrhoz,  vagy  jelen lévő vezető 

munkatársaihoz? 

Kinek van észrevétele, véleménye az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

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

viszont szeretném megragadni az alkalmat, hogy tolmácsoljam alezredes úr felé Társulásunk 

Elnökségének álláspontját. Valamennyi polgármester átérzi a lakosságvédelem fontosságát, viszont 

az új előírásokra való átálláshoz a gyakorlatban jóval több időre lenne szükség. A prevencióhoz 

szükséges feladatok ésszerű megszervezéséhez kérjük a segítségüket, melynek részleteit egy 

megyei szintű találkozón is érdemes lenne megvitatni. 
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Molnár Sándor: 

Alezredes úr megköszönte Elnökhelyettes úr észrevételét és egyben biztosította a jelenlévőket, hogy 

bármikor számíthatnak a Kirendeltség munkatársaira, forduljanak hozzájuk bizalommal, hiszen a 

cél közös, a lakosság hatékony védelme és a megelőzés. 

 

Horváth Tibor: 

Köszönöm Molnár Sándor kirendeltség-vezető úr válaszát, élni fogunk a lehetőséggel. 

 

5. napirendi pontunk a menetrendek egyeztetése a közlekedési vállalatokkal, illetve a Északnyugat-

magyarországi Közlekedésszervező Irodával. 

 

Köszöntöm  a közlekedésszervező iroda  munkatársait, továbbá a közlekedési vállalatok vezetőit, 

képviselőit kérem, hogy tartsák meg tájékozatójukat! 

 

A Közlekedésszervező Iroda, a GYSEV és a VOLÁN képviselői röviden tájékoztatták a 

megjelenteket a vasúti és buszmenetrend változásokról. Az Északnyugat-magyarországi 

Közlekedésszervező Iroda jegyzőkönyve a melléklet részét képezi. 

 

Horváth Tibor: 

Köszönöm az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda és  a közlekedési vállalatok 

képviselőinek tájékoztatóját. A GYSEV menetrendszervezése az Elnökség véleménye szerint 

országosan is példaértékű, de a Kisalföld Volán Zrt. menetrendjével kapcsolatban is csak 

egyetlenegy aggály érkezett Fertődről, amelyet a Tanácsülést követően viszont személyesen is 

egyeztethetnek az érintettek. 

 

Megkérdezem, kinek van kérdése? 

Kinek van észrevétele, véleménye az elmondottakkal kapcsolatban? 

 

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

kérdésben. 

 

 

Térjünk át utolsó napirendi pontunkra, az egyéb aktuális kérdésekre. 

Kinek van észrevétele, véleménye, elmondanivalója az egyebek között? 

 

Grubits Ferenc: 

Polgármester úr kérte a GYSEV képviselőinek és Irodavezető úrnak a közbenjárását, hogy 

támogassák a vasúti nyomvonalak áttervezésében érintett települések bevonását az előkészületekbe. 

Továbbá érdeklődött, hogy van-e valamiféle előrelépés a Barátság Játékok finanszírozásával 

kapcsolat, illetve kérte hogy Dr. Simon István alpolgármester úr tájékoztassa a jelenlévőket a 

hulladékprojekt jelenlegi állásáról. 
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Dr. Simon István: 

Alpolgármester úr megnyugtatta a Hulladéktársulási Tanács tagjait, hogy a 2,6 milliárd értékű, 

önrész nélküli, 13 hulladéklerakót érintő rekultiváció és a 6 milliárd értékű Cséri szelektív gyűjtő 

projektje is szépen halad. Simon úr megígérte, hogy az őszi Tanácsülésen részletes tájékoztatóra is 

sor kerül a témában. 

 

Dr. Bihari István: 

Irodavezető úr tudomása szerint Dr. Fodor Tamás elnök úr Czene Attila sporttért felelős államtitkár 

úrhoz fordult a Barátság Játékok támogatása érdekében, mivel sajnálatos módon Sopron városa és a 

Társulás a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja megfinanszírozni a hazai rendezés költségeit. 

Államtitkár úrtól válasz még nem érkezett, viszont csak a kérés pozitív elbírálása esetén tudja a 

Társulás felvállalni a rendezést. 

 

Turi Lajos: 

Polgármester úr, aki egyben kistérségi focicsapatunk kapitánya is, tájékoztatót tartott a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kistérségi labdarugó bajnokságról és a további tervekről. Turi úr 

megköszönte a Kistérségi Iroda támogatását, valamint a legutóbb Téten rendezett labdarúgó tornán 

résztvevő csapat tagjainak odaadását. Végezetül mindenki figyelmét felhívta arra, hogy a sport 

eszköz a munkára! 

 

Horváth Tibor: 

Köszönöm polgármester urak észrevételeit és még egyszer gratulálok labdarúgó csapatunk 

eredményes szerepléséhez. 

 

Dr. Simon István: 

Alpolgármester úr zárásként megköszönte Horváth Tibor polgármester úrnak és Török Melinda 

jegyző asszonynak, hogy Fertőszentmiklós város ismét remek házigazdája volt a Tanácsülésnek. 

 

Horváth Tibor: 

Terv szerint a nyáron már nem lesz további Tanácsülés, csak abban az esetben, ha a Társulási 

Tanács döntése szükségessé válik valamilyen soron kívüli kérdésben. 

 Az Elnökség helyettesítő jogkörében  dönt az aktuálissá váló ügyekben, melyről  az őszi 

tanácsülésen beszámolunk  majd a  Társulási Tanácsnak. 

A mai ülésünk végére értünk, az ülést bezárom és megköszönöm az ülésen való részvételt!  

  

A jegyzőkönyv elkészültének dátuma:  

Sopron, 2012. május 10. 

 

 

 

Horváth Tibor              Szigethi István   

     Elnök      Hegykő Polgármestere 

                                                            Jegyzőkönyv-hitelesítő 


