KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
14/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. június 30. napján 16.00 órakor
megtartott rendes képviselő-testületi nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester
Hatos Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem, szavazzunk a
napirendi pontról.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2015. (VI. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 30-i nyílt rendes testületi ülésén az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1. Pápai Lajos kérelme (szennyvízrákötés).
Előterjesztő: Palkovits János polgármester.
2. Fertőrákosi Temető vízvezetékének cseréje.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester.
3. Fertőrákosi Konyha szennyvízbekötésének cseréje.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester.
4. Sopron Megyei Jogú Várossal kötendő Együttműködési Megállapodás.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester.
5. Igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: dr. nagy Attila jegyző
6. Wild Róbert Ferenc képviselő beszámolója a steinheim-i búcsún való részvételéről és annak
útiköltség elszámolása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontra, tájékoztatom a T. Képviselőket az előző testületi ülés óta történt fontos
eseményekről. A Virágosmajori út elkészült, a műszaki átadása megtörtént. Annyi észrevételünk volt, hogy a
padkát magasabbra kértük tölteni, a kivitelező el fogja végezni. Az aszfalt magassága több lett a
megállapodásban foglaltakétól. Az Elektron GM Kft. is jelezte, hogy a Strand utca közvilágítás fejlesztésével
elkészült, szerdán lesz a műszaki átadás, este megnézem, hogyan világít. Kérem a Képviselőket, szavazzunk
a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámolót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk.
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Térjünk át a napirendi pontra.
Az előterjesztést mindenki megkapta. Szennyvíz rácsatlakozásról van szó. A Pénzügyi Bizottság tegnapi
ülésén megtárgyalta, átadom a szót.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A tegnapi PB ülésen megtárgyaltuk és 2 igen szavazattal egyhangúlag támogattuk.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2015. (VI. 30.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 30. napján tartott rendes testületi
ülésén egyhangúlag, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy Pápai Lajos, Fertőrákos Középszikla sor 37.
alatti lakos 2015. június 9. napján kelt kérelmére - a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás
feltételeként - 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint közművesítési hozzájárulás megfizetését rendeli el.
A közművesítési hozzájárulás összegét az önkormányzat Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 59100700-11045177 számlaszámára kell teljesíteni.
A szavazáson jelen volt: 5 fő.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat
aláírására.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs!
Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a
bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat
ellen kell indítani.
INDOKOLÁS
Pápai Lajos, Fertőrákos Középszikla sor 37. szám alatti lakos 2015. június 9. napján kelt kérelmében
jelezte önkormányzatunk felé, hogy az önkormányzat által kiépített szennyvízcsatorna hálózatra rá
szeretne kötni.
A szennyvízhálózatot Fertőrákos településen az önkormányzat építette ki, az erre való rácsatlakozás
díját a 9/2003. (I. 28.) Kt. határozat állapította meg 40.000 Ft/ingatlan összegben.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.)
28. §-a kimondja, hogy közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési
önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt.
A fentiekre tekintettel a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatot az Mötv. 11. §, 109. §, az Étv. 28.
§-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján hozta.
A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Ket. 19. §-a és 21. §-a és az Étv. 28. §-a határozza
meg.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. június 30.
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Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. A temető vízvezeték cseréje. A tavalyi évben az előző testület kért
egy árajánlatot. Nem a falon lenne elvezetve a víz, ahol a csatlakozások mindig meglazulnak, hanem a
kerítésen kívül a földben és a végén lesz egy víztelenítő.
A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A tegnapi PB ülésen megtárgyaltuk és 2 igen szavazattal egyhangúlag támogattuk. Csak egy árajánlat van, de
a vállalkozó árait ismerve az ár reális.
Tavalyi az árajánlat. Szentesi Ervin képviselő:
Palkovits János polgármester:
Ezen az áron vállalja idén is a munkát.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2015. (VI. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Temető vezetékes
ivóvízvezeték cseréjére Varga József EV. (9421 Fertőrákos, Béke utca 16.) 2014. 01. 28. napján kelt
árajánlatát és azt 497.400 Ft + ÁFA, azaz négyszázkilenvenhétezer-négyszáz forint + általános
forgalmi adó összegben - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános
tartaléka terhére - elfogadja.
Kivitelezési határidő: 2015. augusztus 31.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozóval a szerződést megkösse és a szerződésszerű teljesítés után a vállalkozási díjat
szabályszerűen kifizesse.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. szeptember 15.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. Korábban többször volt probléma a konyha szennyvízcsatlakozása.
A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A tegnapi PB ülésen megtárgyaltuk és 2 igen szavazattal egyhangúlag támogattuk. Itt is ugyanaz volt a
kifogásunk, hogy csak egy árajánlat van.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2015. (VI. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános és AMI
Konyha (9421 Fertőrákos, Fő utca 236.) szennyvízbekötés cseréjére Varga József EV. (9421
Fertőrákos, Béke utca 16.) 2015. 05. 26. napján kelt árajánlatát és azt 131.460 Ft + ÁFA összegben,
azaz egyszázharmincegyezer-négyszázhatvan forint + általános forgalmi adó összegben - az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános tartaléka terhére elfogadja.
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Kivitelezési határidő: 2015. augusztus 31.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vállalkozóval a szerződést megkösse és a szerződésszerű teljesítés után a vállalkozási díjat
szabályszerűen kifizesse.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. szeptember 15.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. Sopron MJV való együttműködési megállapodás megkötése. Az
írásos anyagot mindenki megkapta.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Sopron elnyert egy ÁROP-os pályázatot, a lebonyolításához lenne szükség a környékbeli önkormányzatokra.
Pénzügyi hozzájárulással ez nem jár.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2015. (VI. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Területi együttműködést
segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című pályázattal
kapcsolatosan Sopron Megyei Jogú Várossal kötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét és azt
változatlan formában elfogadja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Együttműködési Megállapodás aláírására.

felhatalmazza

a

polgármestert

az

Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2015. július 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Minden évben igazgatási szünetet rendelünk el egy hétre a nyári időszakban, illetve télen a 2 ünnep között.
Az erről szóló rendeletet terjesztettem elő, amit a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet.
A 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra.
Egy kis hiba történt, nem született erről döntés, utólag lenne az elszámolás. Wild képviselő Úr volt kinn
Steinheim-ben. A testvértelepülési megállapodás tervezetét mi elkészítettük korábban. A mostani búcsúra ezt
meg lehetett volna kötni, de nekik hosszabb folyamat ennek elfogadása. Jövőre lesz a kitelepítés 70.
évfordulója, ezen lehet az aláírás. Ők szívesen jönnének Fertőrákosra. A látogatáson ajándékot is illik vinni,
ez is költséggel jár.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az a véleményem, hogy ezt nem így kellett volna. Melyik testületi ülésen döntöttünk arról, hogy megy
delegáció? A második kérdésem az lett volna, hogy, hogy történt Wild képviselő Úr kiválasztása. Fel lett e
ajánlva a többi képviselőnek a lehetőség? A 3. kérdésem az lett volna, hogy többes számban fogalmaz a
beszámolójában, ki ült még abban az autóban?
Palkovits János polgármester:
Tudomásul veszem az észrevételeket.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ugyanezek az aggályok merültek fel a PB ülésén is. Ha előre megkaptuk volna az előterjesztést, akkor is
megszavaztuk volna.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Korábban arról beszélgettünk, hogy ezeket a kapcsolatokat felülvizsgáljuk, mert ezek abban merülnek ki,
hogy kimegy egy küldöttség, vagy jön egy küldöttség.
Szentesi Ervin képviselő:
Karcfalváról 50 tagú gyerek fúvószenekar jött.
Wild képviselő Úr pedig nem egyedül volt, Schuster Mátyás a Német Önkormányzat tagja kísérte el, akinek
a rokonainál szálltak meg.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester kimegy az ülésteremből.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2015. (VI. 30.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi
Önkormányzat küldöttségének útiköltségét a Steinheim település (Németország) által szervezett 2015.
évi búcsúra és azt 83.325 Ft, azaz nyolcvanháromezer-háromszázhuszonöt forint összegben az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (K355 rovatszám) terhére
elfogadja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a az összeget
szabályszerűen fizesse ki.
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. július 15.
Palkovits János polgármester:
Feketéné írt egy e-mailt, amiben megköszönte a képviselőknek a támogatást, az iskola pedig a
kirándulásukról, aminek a buszköltségét támogatta az önkormányzat, készített egy tablót.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester visszaérkezik az ülésterembe.
Palkovits János polgármester:
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az iskola átvétellel kapcsolatosan 06. 30. napjával járt le a határidő a
dolgozói nyilatkozatokra, az igazgató kivételével mindenki marad. Az Igazgató úr úgy döntött, hogy a
KLIK-be visszatér, ahol felajánlanak neki egy tanári állást.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom.
Kmf.
Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző
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