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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

20/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 7. napján 18.00 

órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Hatos Csaba képviselő, 

Huber Hedvig Erzsébet 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

98/2015. (IX. 7.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 7-i nyílt rendkívüli testületi 

ülésén az alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

1. Magyarország területén tartózkodó migránsok ellátásához való hozzájárulásról szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a napirendi pont tárgyalására. A Pénzügyi Bizottság mai ülésén megtárgyalta az előterjesztést, 

átadom a szót. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

A PB egyhangúlag nem támogatta az előterjesztést. 

 

Palkovits János polgármester: 

A magánszemélyek számára a számla nyitása ne szerepeljen a határozati javaslatban. Milyen összeg 

szerepeljen a határozati javaslatban? 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

300.000 forintra gondoltam. Ez nem egy akkora összeg, persze el lehet költeni másra is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Most nincs ilyen, hogy segélyszervezetek jelentkeznek? Könnyebb lenne, ha a megyébe érkezett 

menekülteket támogatnánk, vagy a Vöröskeresztet támogatnánk, de célzott felhasználással. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Célzottan akkor lehet támogatni, ha megvásároljuk és odavisszük. Van egy egyesület, támogassuk azt. Miért 

nem hallod? Mert a hivatalos politika nem támogatja a kommunikációt.  A hivatalos szervekkel szemben 

pedig nincs bizodalma az embereknek. 
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Szentesi Ervin képviselő: 

Megértem amit mondasz, nagyon humánus dolog. Ez nem egy fekete-fehér helyzet, nagyon összetett dolog. 

Aki háborús országból jön, az regisztrálhatna. de nem teszik. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az a határozati javaslatom, hogy egy hivatalos formában működő segélyszervezetet 300.000 forint összegű 

pénzadománnyal támogassunk célzottan, a menekültek ellátása céljából. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, 3 nem 

szavazat ellenében a határozati javaslatot nem fogadta el. 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                   dr. Nagy Attila 

                          polgármester                                                                   jegyző 


