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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

17/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. július 25. napján 16.00 órakor megtartott 

rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

Wild Robert Ferenc képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a képviselőket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

87/2017. (VII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület beszámolója a Fertő tavi tűzesetről. 

 

2. Fertőrákosi Általános és AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.)  vezetőjének tájékoztatása a 

2016/2017. tanévről. 

 

3. Fertőrákos Kovács hegy utcai járda felújítására beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákos Felsőszikla sori járda felújítására beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Fertőrákosi bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntések. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontra, a beszámolómat tartom meg. 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

76/2017. Konyha pályázattal kapcsolatos határozat, melyet a testület 07. 11. napján tartott rendkívüli KT ülésén ismét 

megtárgyalt és a 86/2017. számú határozatával változatlan formában fenntartott. 

77/2017. Könyvtár munkatársának beszámolója, melyet a testület tudomásulvett. 

78/2017. Kalmár Imre részére a megállapított összeg visszafizetésre került. 

79/2017. Traktor hidraulika megrendelésre került. 

80/2017. Az Energetikai intézkedési terv elkészítésére beérkezett ajánlattevőt a nemleges döntésről tájékoztattuk. 



2 

 

81/2017. Az iskolai TOP pályázat projektmenedzseri szerződés aláírásra került. 

82/2017. Rét utcai lakók kérelmére az önkormányzatunk megkereste a Donáció szövetkezetet az utak ingyenes 

leadásával kapcsolatosan, válasz a mai napig még nem érkezett. Az utak szilárd burkolattal történő ellátására 

készítendő tanulmánytervre egyenlőre egy ajánlat érkezett 75.000 Ft + ÁFA összegben, a többi ajánlatot még várjuk. 

84/2017. Ápolási díjról a kérelmezőt tájékoztattuk. 

86/2017. konyha pályázattal kapcsolatos rendkívüli ülésen hozott döntés. 

 

Beszámoló: 

06. 29. Rét utcai szennyvízberuházás műszaki átadása megtörtént. 

06. 30. Bölcsőde ügyben történt egyeztetés 

07. 06. Rét utcai lakók kérelmére tervezőkkel történt bejárás. 

07. 06. Elektromos töltőállomás telepítésével kapcsolatos megbeszélés. 

07. 10. Iskola TOP pályázattal kapcsolatos megbeszélés. 

07. 12. Katasztrófavédelmi ellenőrzés. 

07. 14. Győrben az Állami Főépítész által összehívott egyeztető tárgyalás a rendezési tervvel kapcsolatosan. 

07. 20. Soproni Vízmű Zrt. egyeztetés 

07.24. A tegnapi napon kaptunk értesítést, hogy az óvoda tetőcserére beadott pályázatunk a teljes összeget, azaz 28,5 

millió forintot megnyerte.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal a 

beszámolót elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. A helyi tűzoltók képviselője jelezte, hogy késni fog, ezért 

azt a napirendet akkor tárgyalnánk, ha megérkezik. Térjünk rá az iskola beszámolójára. Köszöntöm az Igazgató-

helyettes asszonyt. Megkérdezem, hogy ki szeretné egészíteni a beszámolót? 

 

Orbánné Kalmár Judit Igazgató-helyettes: 

Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni, de ha kérdés merül fel, szívesen válaszolok rá. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2017. (VII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános és AMI (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.)  vezetőjének a 2016/2017. tanévről tartott beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Kovács hegy utcai járdafelújítás. Az árajánlatkérésünkre két cég válaszolt, de a MADÉMA is jelezte, hogy nem tudja 

vállalni a munkát, így csak a STRABAG adott be árajánlatot 3.521.298 Ft + ÁFA összegre, ami 108.654 Ft + ÁFA 

összeggel magasabb, mint a költségvetésünkben szereplő összeg. Ezt az összeget a tartalék terhére pótolnánk. A 

tegnapi ülésén a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Sok lehetőségünk nem volt, mert egy ajánlatunk van. A PB egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2017. (VII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat megtárgyalta a Fertőrákos Kovács hegy utcai felújítandó járdaberuházásra 

a 2017. 07. 03. napján kiküldött Ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat és azok közül  a STRABAG 

Magyarország Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8.) 2017. 07. 18. napján beérkezett, 3.521.298 Ft + ÁFA, azaz  

hárommillió-ötszázhuszonegyezer-kettőszázkilencvennyolc forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát 

fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám), valamint 108.654 Ft + ÁFA összeg, azaz száznyolcezer-

hatszázötvennégy forint + általános forgalmi adó összeg az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről 

szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet a kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. október  31. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. november 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Felsőszikla sori járda felújítás, itt is ugyanez a helyzet, csak egy ajánlatunk 

van 9.082.110 Ft + ÁFA összegre, de ez kevesebb, mint a költségvetésünkben szereplő összeg. A tegnapi ülésén a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Sok lehetőségünk nem volt, mert egy ajánlatunk van itt is. A PB egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2017. (VII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat megtárgyalta a Fertőrákos Felsőszikla sori felújítandó járdaberuházásra a 

2017. 07. 03. napján kiküldött Ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat és azok közül  a STRABAG 

Magyarország Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8.) 2017. 07. 18. napján beérkezett, 9.082.110 Ft + ÁFA, azaz  

kilencmillió-nyolcvankettőezer-száztíz forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az 

önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok 

felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. október  31. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. november 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Bölcsőde. A tegnapi Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, ott elhangzott egy 

módosító javaslat. Ma a műszaki ellenőrrel kimentünk, megnéztük újból a helyszínt. Túl nagy költség nem lenne, ha a 

hátsó raktár épületből alakítanánk ki a tornaszobát, de jelezték az óvónők, hogy télen a hátramenetel nehézkes lenne. 

Puskás Csaba képviselő Úr részéről tegnap elhangzott egy módosító javaslat, hogy a mostani tálalókonyha helyén 

lehetne a bölcsőde, és a tornaszoba melletti részből pedig ki lehetne alakítani egy tálaló és melegítő konyhát. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

A hátsó rész a legjobban felújított rész. A raktár felújítása pedig többe kerülne. A konyhának külön bejárata is van, 

amit szinte semmire nem használnak. Meg kell vizsgálni, lehetséges-e így kialakítani?  

 

Palkovits János polgármester: 

Van egy beadott bölcsőde pályázatunk, amin nem nyertünk, ott a tervezők már egyeztettek az ÁNTSZ-szel. Őket 

hívnánk ki, hogy nézzék meg a lehetőségeket. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a PB által módosított 

határozati javaslatról, amit az ülés előtt kiosztottunk. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2017. (VII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde kialakításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi óvodaépületben (942 Fertőrákos, Fő 

utca 156.) egy mini bölcsőde kialakítását tűzi ki célul, melynek megnyitása 2018. szeptember 1. napja. 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egy mini 

bölcsőde kialakításának, valamint a meglévő épületben a tálalókonyha áthelyezésének megtervezésére 

(kiviteli tervek és árazott költségvetés készítése) kérjen három árajánlatot.  

 

Az árajánlatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 15. 

 

A beérkezett tervezői ajánlatokról szóló döntés: 2017. szeptember 26-i rendes testületi ülés. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

tervezővel a vállalkozási szerződést kösse meg. 

 

3. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fertőrákosi Óvoda, Kindergarten 

Kroisbach intézményvezetőjét, hogy a mini bölcsőde várható 2018. szeptemberi indulását szemelőtt 

tartva - a szükséges személyi feltételek biztosítása végett - a megfelelő létszámot 2017. szeptemberében 

iskolázza be. 

 

4. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervező 

által leadott tervezői költségvetés főösszegét, valamint a kialakításhoz szükséges személyi és dologi 

kiadásokat  a 2018. évi költségvetésbe tervezze be, a létszámadatokat a mini bölcsőde indulásával 

kalkulálja. 

 

5. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkészült 

tervek alapján és a hatályos beszerzési szabályoknak megfelelően kérjen árajánlatokat a kivitelezési 

munkálatok elvégzésére, a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg, a beruházást 

bonyolítsa le. 

 

6. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

intézmény normatíva igénylését, valamint a működési feltételeinek biztosítását, így különösan az alapító 

okirat módosítását intézze. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és Heizer Csabáné intézményvezető 

Határidő:  

Határozat 1. pontja: azonnal 

Határozat 2. pontja: 2017. október 15. 

Határozat 3. pontja: 2017. szeptember 30. 

Határozat 4. pontja: az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása. 

Határozat 5. pontja: az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását követő 30 nap. 

Határozat 6. pontja: 2018. augusztus 31. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra 

Szociális rendeletünk módosítása, amit a PB és a JÜB is megtárgyalt. Állami normatívát kapunk, hogy ne fizessük 

vissza, próbáltunk úgy kalkulálni, hogy elköltsük a normatívát. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére a rendelet-tervezetet. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB javaslata az volt, hogy a gyermekek születése után járó támogatást 50.000 forintról emeljük meg 100.000 

forintra. Örüljünk, hogy rákosi gyerekek születnek. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, először felteszem szavazásra a JÜB módosító javaslatát.  Megállapítom, hogy a 

képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a módosító javaslatot elfogadta. Felteszem szavazásra a módosított 

rendelete. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag a rendeletet elfogadta. 

 

Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 11/2017. (VII. 25.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át az egyebek tárgyalására. Szeptember 16. napján egy cég 6 órától 21 óráig szeretne egy céges rendezvényt 

tartani a focipálya melletti önkormányzati területen. A területet bérbe adnánk, arra gondoltam, próbáljuk meg a 

200.000 forintos bérleti díjat. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Egyetértek. 

 

Palkovits János polgármester: 

A tűzoltók képviselője nem érkezett meg az ülésig, ezért egyeztetek majd vele, hogy a következő ülésen tartsa meg a 

beszámolóját. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                     dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


