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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

5/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. május 16. napján 15.45 órakor megtartott 

rendkívüli Jogi és Ügyrendi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Szentesi Ervin képviselő, 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Köszöntöm a képviselőket, az Elnök Úr jelezte, hogy nem tud ma részt venni az ülésen, így azt én vezetem le. Az ülést 

megnyitom, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a kiküldött napirendi pontokról. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

13/2017. (V. 16.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2017. május 16-i nyílt rendkívüli ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. A partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

3. Egyebek 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: azonnal 

 
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:  
Térjünk át az első napirendi pontra. Megkaptuk a rendelet tervezetét a mellékletekkel és a szöveges beszámolóval. A 

PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Részemről rendben van. Van kérdés? Amennyiben nincs, 

kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

14/2017. (V. 16.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2016. 

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: 2017. 05. 16. 

 
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:  
Térjünk át a következő napirendi pontra. A hivatalos ülés előtt beszéltünk róla részletesen. El kell fogadnunk ezt is és 

az Arculati kézikönyvet is, mert a rendezési tervünk hatályon kívül kerül. Vannak gondjaink vele, sok pénzbe kerül. 

nem értjük, hogy miért kell. 
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Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag: 

Ezt beszéltük, és hogy miről szól a partnerség. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Jelenleg is van egy partnerségről szóló KT határozatunk, ami azonban a rendezési tervről szól. Ugyanezt kell egy 

rendeletbe foglalni, hogy az Arculati kézikönyv elfogadása során kiket tekintünk partnernek és a partnerekkel milyen 

formában kommunikálunk. A település lakosságát és az egyesületeket stb. tekintjük partnernek. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Részemről rendben van. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

15/2017. (V. 16.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a partnerségi egyeztetés 

szabályait tartalmazó rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: 2017. 05. 16. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Szentesi Ervin     Dr. Kecskés Katalin 

    JÜB tag                     külső JÜB tag 


