KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
3/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. január 31. napján 17.30 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. Kérem szavazzunk a napirendi
pontokról. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-i rendes nyílt ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Varga József (9421 Fertőrákos, Béke utca 16.) ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Püsök Endre (9421 Fertőrákos, Fő utca 175/D.) ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Doba László (9400 Sopron, Asszonyvásár dűlő 37/b.) kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. 121/2014. (X. 22.) KT határozat és a 122/2017. (X. 22.) KT határozat módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
5. A Fertőrákos Községi Önkormányzat és
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

a Német

Önkormányzat

Fertőrákos

közötti

6. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
7. A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
8. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
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9. Fertőrákos Községi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek kamatozó kincstárjegybe történő
lekötéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
10. Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló).
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
11. Egyebek
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Varga József kérelme. A föld fele az ő tulajdonában van, a mi részünket korábban bérelte, most szeretné
megvásárolni. Az ingatlan értékbecslése megtörtént. A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja az értékbecslésben szereplő áron.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János
Csóka Zoltán Józsefné
Dr. Ecsédi Károly
Hatos Csaba
Puskás Csaba
Szentesi Ervin

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga József (9421 Fertőrákos, Béke utca
16.) 2016. december 8. napján kelt, hivatalunkhoz 2016. december 12. napján érkezett kérelmében foglaltakat
és úgy határozott, hogy a Fertőrákos 0129/2 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló
3694/7388-ed részét - tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, Hérics utca 4.) 2017. 01. 19. napján kelt
értékbecslésben foglaltakra – 420.000 Ft, azaz négyszázhúszezer forintos áron értékesíti a kérelmező részére.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről
tájékoztassa, valamint felhatalmazza, hogy az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2017. 02. 28.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Itt egy nagyobb terület értékesítéséről van szó, az értékbecslés 1.860.000
forintról szól. A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja úgy, hogy az értékbecslésben szereplő áron írjunk ki licitet. Ha nem
jelentkezik rá más, akkor ő veszi meg, ha lesz jelentkező, akkor magasabb lesz az ár.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Egyetértek. Minden értékbecslés más értéket hoz ki. A Fő utcai telek licitje mutatott rá, hogy érdemes licitet tartani.
Ha nincs külön elővásárlási jog, akkor hirdessünk licitet.
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Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk azzal a PB javaslattal, hogy az értékbecslésben szereplő összeggel
liciten értékesítsük az ingatlant. Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János
Csóka Zoltán Józsefné
Dr. Ecsédi Károly
Hatos Csaba
Puskás Csaba
Szentesi Ervin

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Püsök Endre (9421 Fertőrákos, Fő utca
175/D.) 2016. december 19. napján kelt, hivatalunkhoz 2016. december 21. napján érkezett kérelmében
foglaltakat és úgy határozott, hogy a Fertőrákos 0124/13 helyrajzi számú ingatlant - tekintettel Bencze-Németh
Györgyi (9400 Sopron, Hérics utca 4.) 2017. 01. 19. napján kelt értékbecslésben foglaltakra – 1.860.000 Ft, azaz
egymillió-nyolcszázhatvanezer forintos induló áron nyílt liciten értékesíti az ingatlant.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről
tájékoztassa, valamint a nyílt licit eljárást kiírja és felhatalmazza, hogy annak nyertesével az adásvételi
szerződést aláírja.
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2017. 02. 28.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Doba László kérelme. Soproni lakos, aki Meggyesen építkezik, ezért kér
behajtási engedélyt a Meggyesi útra.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Nem értek egyet az előterjesztéssel. Úgy gondolom, direkt azért korlátozta a testület a behajtást, hogy csak
Fertőrákosiak mehessenek be. naponta többször használná, menjen Margitbánya felé.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Lehet, hogy következetlenség, amit most mondok. Annyi ember megy ezen az úton, én azt mondom, hogy adjuk meg
neki. Nem hiszem, hogy akkora érdeksérelem érné az önkormányzatot.
Hatos Csaba képviselő:
És jövőre tízen jönnek.
Puskás Csaba képviselő:
Vannak kivételek, amit meg lehet adni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Ha egyszer le van írva, akkor szerezzünk érvényt neki.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az ellenőrzés hiánya a nagyobb probléma.
Szentesi Ervin képviselő:
Sok osztrák rendszámos autó használja.
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Rajki János:
Ha én köztetek ülnék, én nem szavaznám meg. Ha az utat helyre kell állítani, azt a falu fogja fizetni. Aki nem itt lakik,
az nem fog erre áldozni.
Szentesi Ervin képviselő:
Meg kellene vizsgálni, hogy van e arra módunk, hogy az engedélyt pénzért adjuk?
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Pár éve Ágfalva útpénzt akart szedni és a Kormányhivatal megsemmisítette a döntésüket.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Először Csóka Zoltán Józsefné indítványát, hogy ne adjuk meg az
engedélyt. Megállapítom, hogy a testület 1 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el. Felteszem szavazásra az eredeti
határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Doba László (9400 Sopron Asszonyvásár
dűlő 37/b.) 2017. 01. 11. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
Meggyesi útra - tulajdonában álló két darab gépjármű részére - behajtási engedélyt ad.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a behajtási
engedély gépkocsival történő határátlépésre nem jogosít.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a behajtási engedély
kiállítására.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
2017. 02. 15.

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 2014. 10. 12-i alakuló ülésen a testület a fenti két határozatában megállapította a polgármester és az alpolgármester
tiszteletdíját és ennek alapján a költségtérítésüket. Ennek alapja az akkori jogszabályoknak megfelelően a helyettes
államtitkári alapbér egy bizonyos szorzóval. Ez a jogszabály 2017. 01. 01. napjától változott és az alapja az
államtitkári bér lett.
Palkovits János polgármester:
Én a tiszteletdíjam esetében 130.000 forintra tartok igényt, melynek 15 %-a a költségtérítés.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Én megismétlem az alakuló ülésen mondottakat. Én nem kívánok fizetést felvenni az alpolgármesteri munkámért, így
arról lemondok.
Palkovits János polgármester:
A PB megtárgyalta, átadom a szót.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a polgármester díjazásáról.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak alapján 274.222
Ft/hó, azaz kettőszázhetvennégyezer-kettőszázhuszonkettő forint/hó összegben állapítja meg.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester költségtérítését
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak alapján 41.133
Ft/hó, azaz negyvenegyezer-százharminchárom forint/hó összegben állapítja meg.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés
kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: folyamatos
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az alpolgármester díjazásáról.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ban, valamint a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 10/2017. (I. 31.) KT határozatában foglaltak
alapján 219.378 Ft/hó, azaz kettőszáztizenkilencezer-háromszázhetvennyolc forint/hó összegben állapítja meg.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású alpolgármester
költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ban
foglaltak alapján 32.907 Ft/hó, azaz harminckettőezer-kilencszázhét forint/hó összegben állapítja meg.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés
kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: folyamatos
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Minden évben felül kell vizsgálni, most egy módosítás lenne benne.
Szentesi Ervin képviselő:
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80.§ (2) bekezdésére tekintettel a Fertőrákos Községi Önkormányzat 128/2014. (XI. 25.) KT
határozatával és a Német Önkormányzat Fertőrákos 43/2014. (XII. 16.) NÖ határozatával elfogadott
Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és azt jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződéssel
módosítja.
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálatáról a Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületét tájékoztassa, valamint
felhatalmazza az Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Az Együttműködési megállapodás módosítása jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Közbeszerzési tervben 5 közbeszerzést szerepeltetünk, a Patak sori árok beruházás második ütemét, a tervezés alatt
álló Fő utcai parkolókat, a közvilágítás korszerűsítését. Ezek saját forrásból történnek, illetve az
adósságkonszolidációs pályázati pénzből. A másik kettő EU-s pályázat, az iskola épületének teljes felújítása, valamint
egy új bölcsőde épület építése. Ezekben még az állam nem hozott döntést, de szerepeltetjük, mert ha megvalósul,
akkor ne kelljen a tervet módosítani.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2017 február 28.
Fertőrákos Község Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terve jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A bizottságok megtárgyalták.
Szentesi Ervin képviselő:
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Először módosítottuk a rendeletet 500 Ft+Áfa/négyzetméter/hó összegre, akkor az volt a cél, mindenki bevigye a fáját.
Vagy akkor nem gondoltuk végig, vagy most nagyon gyorsan meghajlunk az emberek akarata előtt.
Puskás Csaba képviselő:
Annyi embert érint ez?
Palkovits János polgármester:
Patak soron és a Középszikla soron.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Én úgy tudom, a kérelmező, aki ezt szóvá tette, személyes okból tette nem biztos, hogy ennyire indokolt volt.
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Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozta:
Az 1/2017. (I. 31.) önk. rendelet jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A SÉF-MOGUL kérelmének átvezetése a rendeletünkben. A bizottságok megtárgyalták.
Szentesi Ervin képviselő:
A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozta:
A 2/2017. (I. 31.) önk. rendelet jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Kincstárjegy vásárlás. Az előterjesztést mindenki megkapta. Február végén lejárnak, újra állampapírt vennénk.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Jobb lehetőség nincs. 1 havi lekötésre évi 0,7% van.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat szabad
pénzeszközeinek lekötéséről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél
nyitott értékpapírszámlán 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint összegben féléves Kamatozó Kincstárjegyet
vásárol a következő jegyzési időszakban.
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kamatozó
Kincstárjegy megvásárlására.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. március 15.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A költségvetés táblázatait mindenki megkapta. Külön lapon szerepeltettük azokat a beruházásokat, amikre kértünk
árajánlatokat. A bevételi és a kiadási főösszeg 517.920.327 forint. Ebből kb. 110 millió forint a tartalék, ha a beadott
pályázataink nyernek, akkor legyen mihez nyúlnunk. A Német Önkormányzat a tegnapi ülésén az óvoda tekintetében
megadta az egyetértését.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. Julcsi segítségével végigmentünk a táblázatokon. Az óvoda kiadásai a kötelező
dolgokon kívül tartalmaz 300.000 forintot, ami váratlan egyéb meghibásodásokra tettünk félre és 500.000 forintot
kerti mászóka beszerzésére. Az intézményvezetőt megkérdeztük, azt mondta, hogy csak ezekre van egyelőre szüksége.
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A kert vége felé szeretnének terjeszkedni és az új játékokat is oda helyezik. Elmondta, hogy alapítványi pénzből vett
tavaly egy mászókát, amit az idén tavasszal fog összeszereltetni.
Palkovits János polgármester:
A kert felé azért van szükség a terjeszkedésre, mert a bölcsőde épületet az új óvoda épület mögé lehet csak elhelyezni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A hivatalban a szokásos kiadásokon kívül csak egy szekrényt szeretnének.
Palkovits János polgármester:
Két kazán van az épületben, az egyik egy irodában, ami nagyon zajos, ezt szeretnénk befedni egy szekrénnyel.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Az önkormányzat költségvetésénél a 2. és 4. táblázatok együtt adják ki a kiadásokat.
Külön táblázatban vannak a felújítási, karbantartási beruházások, abból lehet eldönteni, mit szeretne a testület
megvalósítani.
Palkovits János polgármester:
Ami az elmúlt év során felmerült, azokra kértünk árajánlatot és előterjesztettük.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A PB ebből a listából a Püspöki Kastéllyal szembeni tér felújításának kivételét javasolja, mert az 9.347.306 Ft + ÁFA,
és azt sokalltuk. Nem tudjuk mi lesz a kastéllyal sem. A járdafelújításokra vannak árajánlatok, összesen 13 millió
forint + ÁFA. Ezen kívül kimarad a felsorolásból, mert későn érkeztek be az árajánlatok a Fő utca szervizúton
kihelyezendő oszlopok 97.600 Ft + ÁFA összegben, és a Fertőrákosi Sportegyesület TAO önrésze 300.000 forintért.
Ezeket javasoljuk betenni a költségvetésbe.
Palkovits János polgármester:
A sportegyesület TAO pályázaton a két kispadra nyert egymillió forintot, ennek a 30 %-a az önrész. A másik a Fő utca
szervizútnál sajnos sokan a járdán parkolnak és a kihajtásnál a nagyobb autók rámennek a járdára, de annak az alapja
nem megfelelő erre. Ezért kértünk árajánlatokat, a kivitelező cég ezeket ajánlja, mert ezek egy kis ütközésnél nem
törnek össze. Ez a Zollnerék bejáratától a Puskás Sörkertig lenne elhelyezve a járda széles az úttest felé.
Puskás Csaba képviselő:
Sokszor a mixer autó is ott megy le, mert a hídon 3,5 tonnás korlátozás van.
Palkovits János polgármester:
Kérjen behajtási engedélyt az önkormányzattól és akkor megadjuk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
24 darab karácsonyfadísz felújítása.
Palkovits János polgármester:
Két városfal közötti szakaszon a villanyoszlopokon lévő díszek felújítása.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Korábban arról volt szó, hogy folyamatosan újakra cseréljük azokat. Célszerűbb lenne újat venni, még ha drágább is.
Palkovits János polgármester:
Ezeknél ki van alakítva a csatlakozó, az alumínium váz megmaradna, nappal csak a boát lehetne látni, este pedig csak
az izzósort. Ez a legolcsóbb megoldás.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Fő utcai parkolók tervezésénél nem tudnánk az árkokat lefedni, hogy több parkoló legyen?
Palkovits János polgármester:
Erre is kértük a tervezőt.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Cafeteria esetén a készpénz lett beállítva. Ez a legjobb?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ennek és a Széchenyi Kártyára utalásnak legkevesebb a költsége, így marad a dolgozóknál a legtöbb a bruttó keretből.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2017. (I. 31.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és azt elfogadja.
Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes
Képviselő-testületi ülésre a rendelet-tervezetet terjessze elő.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. február 21.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át az egyebekre. Steinheim polgármestere írt egy újabb e-mailt az ottani búcsúról, ismét meghívta a testületet.
Ki tudja most megmondani, hogy tud e jönni?
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Én tudok menni.
Hatos Csaba képviselő:
Valószínűleg én is.
Szóka Dezső:
A temetőtől lefelé a Fő utcán a thuják nagyon csúnyán néznek ki.
Palkovits János polgármester:
A parkolók kiépítése után egységes utcaképet szeretnénk.
Szóka Dezső:
A posta előtt mikor lehet majd parkolni? A Béke utca 19. előtt 3 zsák törmelék van kirakva régóta.
Palkovits János polgármester:
A rendőrnek kell ellenőriznie a parkolást, mert egy órás tábla van kinn. A törmeléknek utána nézünk.
Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom.
Kmf.
Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző

9

