KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
1/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. január 31. 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,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A Wild képviselő Úr jelezte,
hogy betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról azzal a módosítással,
hogy a meghívóban szereplő első három napirendet tárgyalnánk, utána zárt ülést tartanánk, majd újra nyíltat.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i nyílt rendes nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Puskás Csaba képviselő eskütétele.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. A Pénzügyi Bizottság új képviselő tagjának, valamint a Pénzügyi Bizottság Elnökének
megválasztása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Balázs Gabriella (9421 Fertőrákos, Fő utca 102.) kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérnénk a napirendi pont tárgyalására, a beszámolómat mondanám el:
Lejárt határidejű határozatok:
136-138/2016. KT határozat Rendezési terv véleményezéséről születtet döntésről a RegioPlan Kft.-t tájékoztattuk, a
véleményezési tervdokumentáció összeállítása folyamatban van.
139/2016 Traktor beszerzésről szóló döntésről a vállalkozó tájékoztatva lett, a szállítási szerződés aláírásra került.
140/2016. Varga B. József a testület döntéséről tájékoztatva lett.
141/2016. A Fertőrákos 1107/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló döntés alapján a licit kiírásra került, ahol
az ingatlan 12.820.000 forintért kelt el. Azóta az adásvételi szerződés aláírásra került, a szerződés elővásárlási jog
miatt a hivatal továbbította a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
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143/2016. Járda tervezésekre a vállalkozót tájékoztattuk, az előzetes tervezői költségbecslés beérkezett.
144/2016. ASP pályázat eszközbeszerzéséről szóló döntésről a nyertes vállalkozó értesítve lett, a berendezések
megérkeztek és nagy részük már be is lett üzemelve.
145/2016. Gyermekjóléti Társulással kapcsolatos döntésről a Társulás tájékoztatva lett.
Fontosabb események:
A közmeghallgatáson elhangzottakra tekintettel megkerestük Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatát a
Kőfejtőben lévő parkoló használatával kapcsolatban, akik 2017. január 16. napján kelt levelükben arról tájékoztattak,
hogy szezonon kívüli nyitvatartási időben nincs lehetőségük a parkolót üzemeltetni, így arra sincs mód, hogy azt a
település lakossága, vagy idelátogatók részére megnyissák.
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2017. január 17. napján arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
magas madárinfluenza fertőzöttség miatt többek között Fertőrákos közigazgatási területére is kiterjesztette a
megfigyelési körzetet, ezért a település határában erre figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2017. január 24. napján kelt elektronikus levelében közvetlenül
tájékoztatta a T. Képviselőket az önkormányzati képviselők kötelező képzéséről és a vizsga időpontjáról és
helyszínéről.
2016. 12. 15. Helyi Választási Bizottság ülése Huber Hedvig Erzsébet lemondását követően határozatban jelölték ki a
listán következő képviselőt, aki Puskás Csaba László lett.
2016. 12. 21. Freiler László tervezővel helyszíni bejárás a Felsőszikla sori járda ügyében.
2016. 12. 21. Gyermekjóléti Társulási ülés Sopronban.
2016. 12. 27-30. között igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban.
2017. 01. 09. Fertőrákos 1107/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére kiírt licittárgyalás
2017. 01. 13. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet munkatársaival személyes megbeszélés a hivatalban a Fertőrákos
064/2; 064/3 és 064/4 helyrajzi számú ingatlanok értékbecslésével kapcsolatban (Corvinus Airport).
2017. 01. 13. Simon Alpolgármester Úrral a Soproni Polgármesteri Hivatalban történt megbeszélés a Fertőrákos
1841/2 hrsz. ingatlannal kapcsolatban.
2017. 01. 20. Személyes megbeszélés az EFOP 4.1.5-16 pályázattal kapcsolatban pályázatíróval és az iskola
vezetőjével (iskola bővítése tárgyában).
Tájékoztatom a T. Képviselőket, hogy Wild képviselő Úr kivételével minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát.
Palkovits János polgármester:
Kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal azt egyhangúlag
elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. Huber Hedvig Erzsébet lemondása után megüresedett képviselői helyre
Puskás Csaba László került. Felkérem a Képviselő Urat, tegye le az esküt.
Puskás Csaba László képviselő leteszi az esküt,
majd az arról szóló okmány aláírásra kerül,
mely jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a Pénzügyi Bizottsági tagok választására. Mivel a lemondott Képviselő Asszony egyben a Pénzügyi
Bizottság elnöke is volt, ezért oda új tagot és elnököt kell választani. Javaslom Puskás Csabát PB tagnak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Elnöknek is Puskás Csabát javaslom.
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Palkovits János polgármester:
Először a tagról szavazzunk. Elfogadja a jelölést?
Puskás Csaba László képviselő:
Igen.
Palkovits János polgármester:
A két PB tagot megkérdezem az elnök személyéről:
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Puskás Csabát javaslom.
Puskás Csaba László képviselő:
Én Csóka Zoltánnét. Két év után nem látok bele a dolgokba.
Palkovits János polgármester:
Bátorítani akarlak Csaba, a költségvetés első fordulóját már megtárgyalta a bizottság. Szakmailag az Ili lenne a
reálisabb, mert szakember a pénzügyekben.
Puskás Csaba László képviselő:
Ezzel egyetértek.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nem lenne szerencsés a rokoni szálak miatt, ha az Ili lenne az elnök.
Puskás Csaba László képviselő:
Ha nincs más választás és az Ili nem szeretné, akkor vállalom.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Puskás Csaba László Urat jelölöm a Pénzügyi Bizottság Elnöki
tisztségébe. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Huber Hedvig Erzsébet lemondása után a
Pénzügyi Bizottság képviselő tagjának és elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Pénzügyi Bizottság tagjai:
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök,
Csóka Zoltán Józsefné PB tag
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. számú függelékét
a fentiek alapján módosítsa.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. 02. 01.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pont tárgyalására.
Balázs Gabriella kérelme. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A kérelmező itt hagyta az iskolát és ezzel a
szerződése is megszűnt. Írt egy kérelmet, szeretne maradni. A PB megtárgyalta, átadom a szót.
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és a 2. határozati javaslatot javasolja elfogadásra, hogy 2017. 06. 30. napjáig legyen új határozott
idejű bérleti szerződés megkötve és a bérleti díj 30.000 Ft + ÁFA legyen.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Itt van a kérelmező, Önnek meddig lenne szüksége a lakásra?
Balázs Gabriella:
2017. 07. 01-ig szeretnék benne lenni, a tanév végéig.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A PB javaslata, a 30.000 Ft+Áfa összeg?
Balázs Gabriella:
Kénytelen vagyok elfogadni.
Szentesi Ervin képviselő:
Szeretnél itt maradni Fertőrákoson? vagy elvágod a szálakat?
Balázs Gabriella:
Az elmúlt időszakban sok minden történt, szeretnék elmenni Fertőrákosról.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. A második határozati javaslatot teszem fel, azza a határozott idejű
új szerződés 2017. 06. 30. napjáig szóljon és a bérleti díj összege 30.000 Ft + ÁFA legyen. Megállapítom, hogy a
testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Balázs Gabriella (9421 Fertőrákos, Fő
utca 102.) 2016. december 29. napján kelt kérelmében foglaltakat és a kérelmező és az önkormányzat között
2009. 11. 30. napján kötött, de 2016. 12. 31. napjával megszűnt szerződéssel azonos tartalmú új, határozott
idejű szerződést köt hat (6) hónap időtartamra, melyben a bérleti díj összege 30.000 Ft+ÁFA, azaz harmincezer
forint + általános forgalmi adó.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a
bérlővel megkösse.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. 02. 15.
Palkovits János polgármester:
Zárt üléssel folytatjuk a munkát.

Kmf.
Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző
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