
Készült: 2013. november  21.-i rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

F e r t ő b o z   K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a 
9493 Fertőboz, Fő u. 17.  Tel./Fax: 99/531-080 

E-mail: fertoboz@fertoboz.hu Honlap: www.fertoboz.hu 
 

Szám: 1305-12 /2013 

 
 

JEGYZŐKÖNYV   

 

Készült Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21.-én 

megtartott rendes ülésén 

Az ülés helye:  Fertőboz Önkormányzat ülésterme 

 

Jelen vannak: Fertőboz Község Önkormányzata részéről 

    Tóth József      polgármester 

  Kölly Rezső      alpolgármester 

                        Beke Attila                                képviselő 

  Sashalmi Géza                 képviselő 

                        Vida László      képviselő 

  Percze Szilvia      jegyző 

                        Lukácsné Kolonits Zsuzsanna  jkv.vezető 

                        
Tóth József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, elmondja, hogy Kölly Rezső 

alpolgármester jelezte, hogy később érkezik és megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés 

határozatképes. Szavazásra teszi fel napirendet, melyhez javasolja egy rendkívüli napirendi 

pont felvételét 7. pontként, a Bursa ösztöndíjpályázatok elbírálása témában, zárt ülés keretein 

belül. Kéri az így módosított napirend elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

54/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

Napirendek: 

          1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés I-III. n. évi teljesítése 

             Előterjesztő: Tóth József polgármester (írásban)   

 

         2. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás    

             társulási megállapodásának módosítása 

             Előterjesztő: Tóth József polgármester (írásban)  

 

         3. Sopron és térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának   

             módosítása 

             Előterjesztő: Tóth József polgármester (írásban)  

 

        4. Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

            Előterjesztő: Tóth József polgármester (írásban)  

 

        5. Vételi ajánlat (erdő) megvitatása  

            Előterjesztő: Tóth József polgármester (írásban)  

 

 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek (élelmiszerbolt bérleti szerződése,  

     közterület használat - bontás-rendje….stb. )  

         

7. Bursa pályázatok elbírálása – zárt ülés  

 

http://www.fertoboz.hu/
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Készült: 2013. november 21-ei  rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

    1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés I-III. n. évi teljesítése 

       Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 
Tóth József polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot a képviselők megkapták, átadja 

a szót Percze Szilvia jegyző asszonynak, hogy tegye meg esetleges kiegészítését. Percze 

Szilvia ismerteti, hogy egy nagy adózó részéről megjelenik az adóteljesítés a bevételekben. A  

pályázati beruházások  miatt másképp látszanak a számok, évvégéig biztosan rendeződik a 

kép. Az ingatlanértékesítés lehetőségét még nem használtuk ki, de az idei év még így is 

sikerült, tudunk tartozás nélkül zárni.  

Vida László képviselő szerint nem igazán jó, ha a bevételek mutatószáma a III. negyedévben 

43,09%, még fele sem az egésznek, nem megnyugtató! 

Percze Szilvia jegyző elmondja, hogy oda az ingatlanértékesítés be volt építve és nem 

valósult meg. 

Tóth József polgármester elmondja, hogy ez igaz, nem rózsás a kép, de mindezeken 

változtatni nem nagyon tudnak. Mega-tartozások szerencsére nincsenek, az azonnali 

intézkedést követelő dolgokban igyekeznek helytállni és megoldást találni. 

Vida László képviselő szerint „látszatmegoldásokkal” próbálják menteni a helyzetet, és az a 

kép alakul ki, hogy így is lehet működni. Úgy gondolja, hogy az ilyen kis településeknek is 

élnie, léteznie kell! Hirdetni kell lépten-nyomon, hogy élhetetlenné válnak ezek a kis 

települések, ha így megy tovább. 

Tóth József elmondja, hogy pályázatot adtak be vissza nem térítendő támogatásra, átmeneti 

fizetési nehézségekkel küzdő önkormányzatként. Még nem született döntés ebben a pályázati 

kategóriában. 

Vida László képviselő szerint ezt a bajt jelezni kell. A XXI. században már mindenki joggal 

vár el bizonyos, alapvető dolgokat, vidéken is! És nem érezheti magát hátrányos helyzetben 

más településekkel szemben. 

Sashalmi Géza képviselő kérdezi, hogy jövőre emelkedni fog-e a mostani 3 millió Ft-os 

állami támogatás? 

Percze Szilvia jegyző szerint valószínű, de biztosan nem jelentős mértékkel. 

(Kölly Rezső alpolgármester megérkezett) 

 
Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

55/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. I-III.n.évi. költségvetési 

beszámolóról szóló tájékoztatást – a szöveges értékelést, valamint az 1-4. sz. mellékletek 

alapján – az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet és az előirányzatok szükséges, vagy 

indokoltnak tartott módosítására legkésőbb a 2014. január 31-ig tegyen javaslatot. 

 

Határidő: azonnal, és 2014. január 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

2. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás    

    társulási megállapodásának módosítása 

    Előterjesztő: Tóth József polgármester  
 

Tóth József polgármester felvezeti a 2. napirendi pontot. 
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Készült: 2013. november 21-ei  rendes Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Írásos formában megkapták a képviselők az STKH megállapodás módosítására vonatkozó 

anyagot. Percze Szilvia jegyző asszony kigyűjtötte a 2010-es és 2013-as megállapodás közti 

különbségeket és ezeket ismerteti. Többek között a szemétgyűjtő edények méretének 

problémája, valamint a tömeg szerinti ürítés kérdése. A Képviselő-testület egyetért abban, 

hogy nem fogadják el a most javasolt módosított megállapodást és javasolják az újbóli 

felülvizsgálatát a gyűjtőedények mérete és a lomtalanítás tekintetében. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

56/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, 

és kezdeményezi a társulási megállapodás újbóli felülvizsgálatát a gyűjtőedény méret és a 

lomtalanítás tekintetében.  

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Sopron és térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának   

    módosítása 

    Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 
Tóth József polgármester elmondja, hogy ez egy formai változtatás, kéri elfogadását: 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

57/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sopron és térsége 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, és felhatalmazza a 

polgármestert az egységes szerkezetű megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: azonnal  

 

4. Víziközmű vagyon bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 

    Előterjesztő: Tóth József polgármester   

 
Percze Szilvia elmondja, hogy ez a szerződés-módosítás sem tartalmaz semmiféle  

hátrányosan változást az Önkormányzat részére. Lényege az, hogy közvetlenül az 

önkormányzatok területén kerülhet fejlesztésre a befolyt pénz. 

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

58/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Soproni Vízmű Zrt. 

által készített bérleti-üzemeltetési szerződésmódosítást, és felhatalmazza a polgármestert az 

egységes szerkezetű szerződés aláírására.  

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: szerződés szerint  
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  5. Vételi ajánlat (erdő) megvitatása  

     Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 
Tóth József polgármester ismerteti, hogy vételi ajánlat érkezett 1 millió Ft értékben a 06/1 

hrsz.-ú erdő területre. Már korábban is volt egy ajánlat erre a részre. Eddig ez a terület hasznot 

nem hozott, de megérdeklődte Gyenge Álmosnál, aki a területileg illetékes erdész. Szerinte 

alapelv, hogy manapság földet el nem adunk, illetve, hogy nem csak az aranykorona értéket, 

hanem a rajta lévő faállományt is számolni kell.  

Vida László képviselő szerint mindenképpen meg kell hirdetni. 

Sashalmi Géza képviselő azt javasolja, hogy mindenképpen tekintsék meg a területet, és 

utána döntsenek. 

Tóth József polgármester a döntés elnapolásának lehetőségét javasolja.  

 

Döntéshozatal: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

59/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem adja el a tulajdonában álló 

fertőbozi 06/1 hrsz-ú erdő művelési ágú 10.161 m2 nagyságú 9.55 AK értékű ingatlant 1 

millió forint vételárért. 

A képviselő-testület helyszíni szemlét követően a testületi döntést soron következő ülésén, 

amennyiben indokoltnak tartja, felülvizsgálja.   

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az érintett személy értesítésére. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2013. december 15. 

 

 

6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek (élelmiszerbolt bérleti szerződése,  

    közterület használat - bontás-rendje….stb. )  

 
6.1. 

 

Tóth József polgármester elmondja, hogy bérleti ajánlat érkezett az élelmiszerbolt és a 

dohánybolt helyiség bérlésére. A jegyző asszony kiosztotta a bérleti szerződés-tervezetet kéri 

azokat elfogadni.  

 

Döntéshozatal:  5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

60/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérletbe adja az Arany Dohány Bt          
( 9400 Sopron, Lackner K. u. 31. Adószám: 24255266-2-08  ( képviseli: Durkó János ) 

részére ,  a Fertőboz  Fő utca 4. sz. -136 hrsz -alatti 8 m2 alapterületű , önkormányzati 

tulajdonú helyiséget   Nemzeti Dohánybolt ( Trafik ) céljára. 

A bérleti szerződést elfogadja a melléklet szerinti tartalommal.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a bérlő értesítésére. 
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Felelős: jegyző 

határidő: azonnal  

 

Döntéshozatal:  5  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

61/2013. (XI.21.) önkormányzati határozat  

Fertőboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérletbe adja a  Gold, Tobacco, Store 

Kft  ( 9400 Sopron, Lackner K. u. 31. Adószám: 14809888-2-08  ( képviseli: Durkó János) 

részére ,  a Fertőboz  Fő utca 4. sz. -136 hrsz -alatti 40 m2 alapterületű , önkormányzati 

tulajdonú helyiséget Élelmiszerbolt  céljára. 

A bérleti szerződést elfogadja a melléklet szerinti tartalommal.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a bérlő értesítésére. 

Felelős: jegyző 

határidő: azonnal  

 

6.2. 

 

-templom korlát (Gáspi ajánlat:22e Ft anyagköltség és 32e Ft munkadíj) (festés benne van) 

(hi.: Advent első hétvégéje) 

-ravatalozó ajtó (ajánlat 250e Ft, ca.150-180e Ft egyházi pénz, különbözet ca.:70e Ft (?) 

(Adományokból illetve megkeresés útján felhívás a nemes ügy érdekében + a felszedett beton 

járólapokból befolyt összeg) 

-ravatalozónál vízcsap és a kifolyó víz elvezetésének kérdése 

-39 hrsz. egyházi terület  

-temetői tuja kivágása 

 

         

Kmf 
 

 

 

Tóth József                                                                                                   Percze Szilvia 

polgármester                                                                                                       jegyző 


