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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

1/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. január 31. napján 15.30 órakor megtartott 

rendes Jogi és Ügyrendi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag, 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag, 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Szentesi Ervin képviselő JÜB tag: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az Elnök Úr jelezte, hogy 

betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, így azt én vezetem. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

1/2017. (I. 31.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2017. január 31-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A Fertőrákos Községi Önkormányzat és a Német Önkormányzat Fertőrákos közötti 

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata.  

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

3. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Egyebek 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: azonnal 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az Együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni, a tavalyi évi belső ellenőrzésen jelezték, hogy ki 

kell egészíteni a megállapodást egy olyan résszel, ahol a hivatal feladatait rögzítjük a törzskönyvi nyilvántartással és 

az adószám kéréssel kapcsolatos feladatok tekintetében. A megállapodás többi része változatlanul megmarad. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

2/2017. (I. 31.) JÜB határozata 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Községi 

Önkormányzat és a Német Önkormányzat Fertőrákos közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A 2016. novemberi ülésen fogadta el a testület a módosítást, ami 500 Ft+ÁFA/négyzetméter/hó összegről szól. Utána 

többen jelezték, hogy ezt szeretnék megváltozatni, megkértük a képviselőket, írják le a javaslataikat, ezért született a 

mostani előterjesztés az 1.000 Ft+ÁFA/négyzetméter/év összegről. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Sokat beszéltünk erről. Vannak olyanok, akik nem tudják bevinni a fát az ingatlanukra. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső PB tag: 

Pont erre nem lesz alkalmas, amire kitaláltátok. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az is lehetne, hogy marad az 500 Ft/hó összeg, de a testület különös méltánylást érdemlő esetekben adhatna 

felmentést. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Az nagyon szubjektív lenne. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső PB tag: 

Jelezni kell, hogy meddig lehet elmenni. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy pár éven belül ezt a problémát meg kell 

oldani. Vannak olyanok, akik évről évre egyre nagyobb helyet foglalnak el.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az volt a cél, hogy senki ne tároljon közterületen tűzifát. Ezért lett a korább díj meghatározva. Meg kellene ezt hagyni 

és mérlegeléssel felmentést adhatna a testület. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Még mindig azt mondom, az nagyon szubjektív lenne. Amiért fizetni kell, akkor meggondolja. Akinek az 1000 Ft is 

sok, az meggondolja, hogy kinn tárolja. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső PB tag: 

Ez egy szimbolikus összeg. A cél a jelzés legyen és vissza kell rá térni egy év múlva. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

3/2017. (I. 31.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a közterületek használatáról 

szóló 9/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 
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Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A szociális rendeletben van meghatározva a iskolában és az óvodában fizetendő intézményi térítési díj. A vállalkozó 

emelési kérelmet adott be, amennyiben azt a testület elfogadja, akkor a rendeletet ilyen módon módosítani kell. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

4/2017. (I. 31.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az egyes szociális ellátásokról és 

gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag: 

Amennyiben nincs az egyebekben semmi, és nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Szentesi Ervin       Dr. Kecskés Katalin 

   JÜB tag         JÜB külső tag 

 


