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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

12/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. május 30. napján 16.00 órakor megtartott 

rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő, 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Köszöntöm a képviselőket, a Polgármester Úr és az Alpolgármester Úr is jelezte, hogy nem tudnak részt venni az 

ülésen, így azt én vezetem le. Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a 

kiküldött napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2017. (V. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 30-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17) pályázaton való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Egyebek 

 

Felelős: Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Mielőtt rátérnék az első napirendi pontra, felkérem a Jegyző Urat, hogy a beszámolót tartsa meg. 

 

Dr. Nagy Attila Jegyző: 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

53/2017. Egyesületek a pályázatuk eredményéről tájékoztatva lettek, a támogatási szerződések aláírásra kerültek. 

54/2017. A műszaki ellenőrrel a szerződés megkötésre került 

55/2017. Belső ellenőrzés az Éves ellenőrzési terv elfogadásáról tájékoztatva lett. 

56/2017. Arculati kézikönyvvel kapcsolatosan a nyertes tervezőiroda tájékoztatva lett és a szerződés aláírásra került. 

57/2017. Rendőrnapi jutalomról a rendőrség tájékoztatva lett, az átutalás azonban még nem történt meg, nem jelezték, 

hogy hova utaljuk a megítélt összeget. 

58/2017. Virágosmajorba vezető út belterületbe vonása folyamatban van. 

59/2017. Közvilágítás fejlesztésére beérkezett árajánlatadók tájékoztatva lettek, a szerződés aláírásra került. 

60/2017. Paplak előtti járda nyertes vállalkozója tájékoztatva lett, a szerződés aláírásra került, a holnapi napon kezdik 

a beruházást. 

61/2017. Patak sor és hivatal melletti lépcső és közvilágítás beruházásának a közbeszerzése kiírásra került. 

62/2017. Óvoda tetőfelújítási pályázat határidőben benyújtásra került, az időközben kiírt hiánypótlást teljesítettük. 
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65/2017.  Fő utcai szervízút parkosításán nyertes céget tájékoztattuk, a szerződés aláírása folyamatban van. 

66/2017. A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületet a megítélt támogatásról tájékoztattuk. 

 

Fontosabb események: 

 

04. 28. Patak sor I. ütem műszaki átadása megtörtént. 

05. 02. Óvoda pályázat benyújtásra került. 

05. 18. Hivatal melletti lépcső kapcsán helyszíni bejárás 

05. 23. Konyha felújítás kapcsán helyszíni bejárás. 

05. 24-27. között Steinheim am Albuch-ban történt testvértelepülési látogatás. 

05.29. Elkészült beruházások kapcsán a műszaki ellenőrrel helyszíni bejárás. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Azt szeretném kérdezni, hogy a steinheim-i programon kik vettek részt és mi volt a program? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Polgármester Úr és felesége, a tűzoltókat Takács Péter parancsnok képviselte, az egyesületi elnök nem tudott 

eljönni. Az iskolából az Igazgató Asszony, valamint Wild képviselő Úr és én. 

Szerda délután érkeztünk meg, a Polgármester Úr és a képviselők fogadtak minket. Csütörtökön a Kroisbach téren 

koszorúzás volt, majd a Polgármester Úr a hivatal épületét mutatta meg a felújítás után. 15 órakor kezdődött a búcsúi 

program a sportcsarnokban. Pénteken délelőtt látogatást tettünk az iskolában, majd délután a tűzoltó egyesületnél. 

Szombaton reggel indultunk vissza Fertőrákosra.  

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámoló 4 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadásra került. Térjünk át az első napirendi pontra. Mindenki megkapta a vaskos anyagot és gondolom 

áttanulmányozta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2017. (V. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes 

gyámhivatalnak küldje meg. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2017. 05. 31. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Konyha pályázat. Az ülést megelőzően megtárgyalta a Pénzügyi bizottság és 

egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2017. (V. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című pályázat tartalmát úgy 

határozott, hogy a fenti pályázat 2. célterületére, a Fertőrákosi konyha (9421 Fertőrákos, Fő utca 236.) 

felújítására pályázatot nyújt be. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a World Connection Kft.  (székhely 9400 Sopron, 

Mikoviny utca 17.) által 2017. május 29. napján beadott tervezői árajánlatában foglaltakat elfogadja, egyben 

megbízza a polgármestert, hogy a tervezővel a vállalkozói szerződést megkösse. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1 tulajdonában álló, Fertőrákosi Konyha (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.) felújításához a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a pályázati felhívásban szereplő 25 %-os 

önrészt, melynek összegéről a tervek és az az alapján elkészített költségvetés ismeretében dönt. 

 

Az önrész összege az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. általános 

tartaléka terhére kerül elszámolásra. 

 

A pályázat benyújtásának határideje határidő: 2017. június 22. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a tervek és a költségvetés 

ismeretében az önrész összegéről a Képviselő-testületet tájékoztassa, valamint a döntés után a pályázatot 

határidőben nyújtsa be. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. június 22. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Térjünk rá az egyebekre. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Az óvodával szembeni parkolót mikor fogják megcsinálni? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ma beszéltem telefonon a kivitelezővel, holnap tervezik. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Szeretném jelezni, hogy előreláthatólag október, vagy november végéig nem tudok részt venni a testületi üléseken. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Rét utcai és Nyárfa sori, Nyárfa közi lakók keresték meg az önkormányzatot, hogy az utcájukat szeretnék, ha az 

önkormányzat szilárd burkolattal látná el, ezért egy lakossági tájékoztatót hívunk össze 2017. 06. 12. napjára 17.00 

órára, kérném a Képviselőket, ha tudnak, jöjjenek el. A konyha pályázat miatt szükséges még egy rendkívüli testületi 

ülés a 06. 22-i beadásig. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Puskás Csaba László      dr. Nagy Attila 

 képviselő, PB Elnök             jegyző 


