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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

25/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. december 12. 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 László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a kiküldött napirendi 

pontokról. Két plusz napirendi pont van, amit halaszthatatlanként terjesztettünk elő. A Fő utca 102. szám alatti 

ingatlan kiadásáról és a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelméről 4 darab téli gumi vásárlására. Megállapítom, hogy a 

testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

146/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 12-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Csigó Viktor (9421 Fertőrákos, Középszikla sor 35.) ingatlanvásárlási kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. A 2018. éves belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach tetőszerkezetének cseréjére és 10 kW-os napelemes 

rendszer felszerelésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Településkép védelméről szóló rendelet és Települési Arculati Kézikönyv elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

6. Soproni Vízmű Zrt. által előkészített Beruházási vállalkozási keretszerződés elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (települési 

főépítész). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Ambrózy Andrea (9421 Fertőrákos, Erdei utca 3/A.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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9. Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 102. szám alatti lakás 

felújításáról és 2018. január 1. napjától történő kiadásáról szóló döntés.  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelme. Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a napirendi pontra. Csigó Viktor ingatlanvásárlási kérelme. Értékbecslést kértünk, mely telkenként 1.800 

000 Ft + ÁFA összegről szól. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Két variáció van. A kérelemben két telek vásárlása szerepel, de úgy tudjuk, mind a négy telket megvásárolná a 

kérelmező. 

 

Csigó Viktor: 

Két telket szeretnék megvásárolni, de az ártól függően lehet szó mind a négyről is. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Tegnapi ülésen a négy telekről beszéltünk. Az ingatlan értékbecslésben szereplő összeget egy kicsit kevésnek 

tartottuk. Azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy 2.200.000 Ft + ÁFA/telek áron ajánljuk fel mind a négyet a 

kérelmezőnek. A telek nagyon meredek, a normál telekárak erre nem érvényesek, mert rengeteg földmunka lesz rajta. 

Azt javasoljuk, hogy ne legyen licit, ajánljuk fel mind a négyet ezen az áron. 

 

Csigó Viktor: 

Ezeket a területek nagyon meredekek, de ha optimális az ár, akkor mind a négy telket megvásárolom. 

 

Palkovits János polgármester: 

A kérelmező két telekből egyet szeretne csinálni. 

 

Csigó Viktor: 

A terepadottságok miatt két telekből lehet egyet csinálni, hogy fenn maradjon egy egyenes rész, a többi támfal. 

Családi házat szeretnék építeni rá. A villany a Középszikla sorról lehet elvinni, a csatornának még utána kell néznem. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Építőtelek ez? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A rendezési tervünk alapján beépíthető terület, legkisebb teleknagyság 500 négyzetméter. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Ha van egy értékbecslésünk egy arra akreditált szakembertől, miért értékeli felül a PB? 

 

Palkovits János polgármester: 

A PB javaslatot tett. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Soha nem csináltunk ilyet. 

 

Rajki János: 

Csak két hete. 

 

Palkovits János polgármester: 

A PB javaslatot tett, a tulajdonos annyiért adja el, amennyiért akarja, csak az értékbecslés alá nem mehet. 
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Szentesi Ervin képviselő: 

A PB szerintem helyesen járt el, azt szeretné, ha az önkormányzat minél több pénzt kapjon a telkekért.  

 

Csigó Viktor: 

Akármennyiért veszem meg a telkeket, mégegyszer ennyit kell rákölteni. Ne felejtsük el, ezek a telkek csak 

pusztulnak. kettő, vagy kétszer kettő telket megvennék, de nem nyerészkedésből. 1.800.000 Ft + ÁFA/telek összeget 

adok a négy telekért. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A kérelmező 1.8 millió forintot, a PB 2,2 millió forintot javasolt, lenne egy kompromisszumos javaslatom. 2 millió Ft 

+ ÁFA/telek. 

 

Csigó Viktor: 

Mind a négy telekre és licit? 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Mind a négy telekre és licit nélkül. 

 

Csigó Viktor: 

1.900.000 Ft + ÁFA/telek összegben licit nélkül megvásárolom a négy telket. Az 7.600.000 Ft + ÁFA, bruttó 

9.652.000 Ft. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben ez elfogadható és nincs több kérdés, akkor szavazzunk a határozati javaslatról, hogy a négy telket licit 

nélkül nettó 7.600.000 Ft + ÁFA összegben értékesítjük. Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.  

 

Palkovits János   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Dr. Ecsédi Károly   Igen 

Hatos Csaba    Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

Szentesi Ervin    Igen 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

147/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csigó Viktor, mint az ESW 

Elektrotechnik Kft. (székhely 9421 Fertőrákos, Középszikla sor 35.) képviseletében eljáró személy 2017. 12. 05. 

napján kelt kérelmében foglaltakat és úgy határozott, hogy a Fertőrákos 485; 486; 489 és 490 helyrajzi számú 

ingatlanokat - tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, Hérics utca 4.) 2017. 12. 07.  napján kelt 

értékbecslésben és Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 116/2017. (XII. 11.) PB 

határozatában foglaltakra - 1.900.000 Ft + ÁFA/telek, azaz egymillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi 

adó/ telek áron, azaz összesen 7.600.000 F + ÁFA, azaz hétmillió-hatszázezer forint + általános forgalmi adó 

összegben 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: 2018. 01. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Belső ellenőrzési terv elfogadása. Minden évben a társulás keretében jönnek 

a belső ellenőrzést elvégezni, ennek a témájáról kell döntenünk. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

148/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai 

Ellenőrzési Tervét és a 2018. évi Belső Ellenőrzési Tervét megismerte és azt az előterjesztésben foglaltakhoz 

képest változatlan formában elfogadja, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott 

határozatot hitelesített formában az önkormányzat belső ellenőrének továbbítsa. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Stratégiai Ellenőrzési Terve és a  

2018. évi Belső Ellenőrzési Terve  

jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 2018. évi munkaterv. Annyi módosítást szeretnék kérni, hogy a februári 

ülésidőpontja részemre nem jó, az legyen február 27. napja. Amennyiben ez a módosítás elfogadható és nincs kérdés, 

kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

149/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét a mellékletnek megfelelően 

fogadja el. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat 2018. évi munkaterve 

jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Óvoda tetőcsere pályázat. PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Nyertünk harmincmillió forint támogatást a projektre, a tetőcserére és hőszigetelésre 4 cégtől kértük árajánlatot, a 

napelemes rendszerre 3 cégtől. A tetőcserére sajnos csak két cégtől kaptunk árajánlatot, a napelemes rendszerre mind 

a háromtól. A legolcsóbb ajánlatokat javasoljuk elfogadni. Beleférünk a pályázati összegbe, még pénzünk is marad. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A pénzt már megkaptuk, de a megmaradó pénzt vissza kell majd fizetnünk, mert a meglévő kiviteli terveknek 

megfelelően kértünk árajánlatokat, azon már nem tudunk módosítani. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

150/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda Kindergarten 

Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) tetőszerkezetének cseréjére és padlásfödém szigetelésre, valamint 10 

kW-os napelemes rendszer felszerelésére beérkezett árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: 
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1. Tetőcserére és padlásfödés hőszigetelésre a B-WEST Bau Kft. (9322 Rábatamási, Béke utca 12.), 2017. 

11. 30. napján érkezett ajánlatát fogadja el 15.167.811 Ft + ÁFA, bruttó 19.263.120 Ft, azaz 

tizenötmillió-százhatvanhétezer-százhúsz forint + általános forgalmi adó, összesen bruttó 

tizenkilencmillió-kettőszázhatvanháromezer-százhúsz forint összegben. 

 

2. 10 kW-os napelemes rendszer telepítésére az Elektron GM. Kft. (9400 Sopron, Kelénpatak út 12.) 2017. 

11. 24. napján érkezett ajánlatát fogadja el 4.956.490 Ft + ÁFA, bruttó 6.294.742 Ft, azaz négymillió-

kilencszázötvenhatezer-négyszázkilencven forint + általános forgalmi adó, összeseb bruttó hatmillió-

kettőszázkilencvennégyezer-hétszáznegyvenkettő forint összegben. 

 

Kivitelezési határidő tetőcsere és padlásfödém szigetelés esetében: 2018. 07. 01. és 2018. 08. 31. napja között. 

Kivitelezési határidő napelemes rendszer felszerelése esetében:      2018. 07. 01. és 2018. 09. 30. napja között. 

 

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

vállalkozókkal a vállalkozási szerződést kösse meg. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati önerő összegét 

a 2018. évi költségvetésben - mint 2017. évi kötelezettségvállalás  - szerepeltesse, valamint felkéri, hogy a 

pályázat lezárását és elszámolását intézze. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  Vállalkozási szerződések megkötése esetén 2017. december 31. 

  Pályázat lezárása és elszámolása esetén 2018. december 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet. A JÜB 

megtárgyalta a rendeletet, átadom a szót. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és annak elfogadását javasolja azzal a módosítási javaslattal, hogy a rendelet alapján 

villanyoszlopon reklám ne legyen elhelyezhető. 

 

Palkovits János polgármester: 

Támogatjuk mindannyian a módosítási javaslatot. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk, először az Arculati 

kézikönyvről. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

151/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „A2” Építésziroda Kft. (9400 Sopron, Szent Mihály 

utca 4. ) által elkészített Arculati kézikönyvet áttanulmányozta és azt jelen határozat elválaszthatatlan 

mellékleteként elfogadja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31.  

 

Az Arculati kézikönyv jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kérem szavazzunk, először a településképi rendeletről. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 

egyhangúlag a rendeletet elfogadta. 

 

A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 

 jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Vízmű szerződés. A Gördülő fejlesztési tervben meghatározott beruházások 

megvalósításáról szól és egy évre. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen 

szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

152/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, 

Bartók B. út 42.) által 2017. 11. 23. napján kelt levelében kiküldött, beruházási vállalkozási keretszerződés 

megkötéséről szóló tájékoztatást és úgy határozott, hogy a jelen határozat mellékletét képező beruházási 

vállalkozási keretszerződést elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. december 31. 

 

A beruházási vállalkozási keretszerződés  

jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Települési főépítész foglalkoztatása belekerül a társulási megállapodásba. 

Körmendy Úr lenne és felvennének mellé egy fiatalt is. Sopron vállalja, hogy használhatja az infrastruktúráját. A 

költségek lakosságarányosan lenne, kb. 900.000 Ft/év költséget jelentene az önkormányzat számára. Ez a legjobb 

megoldás. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Erre a plusz feladatra kapunk plusz forrást? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem. Köteleznek rá, hogy alkalmaznunk kell, de forrást nem biztosítanak. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

153/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron és Térsége Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást és a jelen határozat szoros mellékletét képező Társulási Megállapodást 

elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a Társulási 

Megállapodást aláírja. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Ambrózy Andrea behajtási kérelme. Idén már adtunk neki, hogy a férjét 

sürgős esetben a Meggyesi úton ki tudja vinni Fertőmeggyesre. A 2018. évre vonatkozóan ismét beadta a kérelmét. A 

hölgy besegít az iskolában, olvasni tanítja a rászoruló gyerekeket, teljesen ingyen. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

154/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ambrózy Andrea (9421 Fertőrákos, Erdei 

utca 3/A.) 2017. 12. 05. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 

Meggyesi útra - tulajdonában álló egy gépjármű részére – 2018. évre 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:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. 12. 31.  

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra, Fő utca 102. Iskola felvételt hirdetett könyvtárosi állásra, ahová egy 

budapesti hölgyet szeretne felvenni az Igazgató Asszony. A könyvtárosnak átmenetileg lenne szüksége a lakásra, 

melyre egy tisztasági festésre és padlószőnyeg cserére szorul. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Ha egy bérlő kiköltözik a lakásból, a szerződésben nincs benne, hogy a tisztasági festést neki kell intéznie? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem volt benne, de sokat nem értünk volna vele. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Ezt a munkát meg kellett volna a kiköltözés után rögtön csináltatni. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Most is ki lehet festetni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Ugyanazon a bérleti díjjal adnánk ki? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. csak átmenetileg adjuk ki. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Legyünk arányosak. A Dobos Béla egy kétszintes házat kerttel ugyanennyiért bérel. 

 

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 

155/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Pfuscher Emese (1043 Budapest, Erzsébet 

utca 21. IV. emelet 26.) az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 102. szám alatti 42 m2 területű, 

összkomfortos lakás bérletéről szóló kérelmét és azt támogatja azzal, hogy a bérleti díj összege 20.800 Ft + 

ÁFA, azaz húszezernyolcszáz forint + általános forgalmi adó összeg legyen, valamint a bérleti szerződés 

időtartama egyezzen meg a kérelmező közalkalmazotti kinevezésének időtartamával. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lakás felújítására (lakás 

teljes kifestésére és  a padlószőnyeg cseréjére) kérjen árajánlatokat és azok közül a legolcsóbb árajánlatot adó 

vállalkozóval kössön szerződést, mely összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe építsen bele.  
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a 

bérlővel megkösse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. 01. 02., illetve az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő halaszthatatlan napirendi pontra, tűzoltó egyesület kérelme 4 darab téligumi vásárlására a 

tűzoltóautóra. Tegnap küldték át a kérelmüket, de azt gondolom, hogy a tűzoltó autóval nem szabad játszani. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

156/2017. (XII. 12.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2017. 12. 

11. napján kelt, rendkívüli támogatási igény tárgyú kérelmét (4 darab téligumi beszerzése a tűzoltóautó 

számára) és úgy határozott, hogy azt támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fertőrákosi Tűzoltó 

Egyesület kérelmének mellékletében szereplő 258.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázötvennyolcezer forint + 

általános forgalmi adó összeget utalja át az egyesület részére, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

szóló 5/2017. (II. 28.) önk. rendelet általános tartaléka terhére kerül elszámolásra. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A díszkivilágítás nagyon halvány, szerintem nem lett jobb, mint amilyen volt. 

 

Palkovits János polgármester: 

LED szalaggal tették fel. Szép égők, szerintem jók. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szeretném 

megköszönni a Tisztelt Képviselőknek és Bizottsági tagoknak az egész éves munkájukat és mindenkinek Kellemes 

Ünnepeket kívánok. Az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


