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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

3/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. február 27. napján 16.00 órakor megtartott 

rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő, 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, Wild és dr. Ecsédi Képviselő Urak 

jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. Külön köszöntöm a hallgatóság tagját is. Szavazzunk a kiküldött 

napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2018. (II. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A Fertőrákos 053/1 és 068/2 helyrajzi számú ingatlanok (természetben Fertőrákos - St. 

Margarethen összekötő út) ingyenes átadása a Magyar Állam részére.  

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester 

 

2. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 

(KKETTKK-CP-02. kódszám) pályázatán való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester 

 

3. Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (II. forduló). 

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester 

 

4. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

5. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontokra, a beszámolót mondanám el a lejárt határidejű határozatokról. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

6/2018. Fertőrákos 041/6 hrsz nyílt licit megtörtént, egy jelentkező volt, aki a kikiáltási áron vitte el az ingatlant. 

7/2018. Fertőrákos 362 hrsz egy részének eladásáról a kérelmezőt írásban értesítettük. 

8/2018.  Együttműködési megállapodás a Német önkormányzattal aláírásra került. 
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Fontosabb események: 

02. 07. Boglárhegyi Építőközösség vezetőjével történt megbeszélés. 

02. 12. Iskola közbeszerzés bontása. 

02. 12. Gyermekjóléti települési tanácskozás 

02. 19. Fertőrákos 041/6 hrsz. ingatlan licit. 

02. 21. Védőnő ellenőrzése (Soproni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály). 

02. 26. Iskola törvényességi ellenőrzése. 

 

Amennyiben nincs kérdés a beszámolóról, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag a beszámolót elfogadta. Térjünk rá az első napirendi pontra. Az írásos előterjesztést 

mindenki megkapta. Margitbányára vezető út átadása a Magyar Állam részére. Kezelésre már korábban átadtuk 

Sopronnak. A határátkelőhöz vezető utat felújítják és ezek az utak a törvény rendelkezése alapján állami tulajdonban 

lehetnek. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. kezdeményezte az átadást. Nyáron le szeretnék zárni az építésről 

szóló közbeszerzést és utána indulhatna a beruházás. A PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges. 

 

Palkovits János  Igen 

Csóka Zoltán Józsefné  Igen 

Hatos Csaba   Igen 

Puskás Csaba László  Igen 

Szentesi Ervin   Igen 

 

Palkovits János polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2018. (II. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) képviseletében dr. Virág István ügyvéd (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 96. fszt. 

2.) 2018. 02. 15. napján kelt levelében foglaltakat és úgy határozott, hogy az alábbi,  önkormányzat 1/1 

tulajdonában álló ingatlanokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. §-a alapján ingyenesen a 

Magyar állam tulajdonába adja: 

 

Ingatlan hrsz. Ingatlan mérete (m2) Ingatlan művelési ága Ingatlan könyv szerinti értéke  

(Ft, bruttó) 

Fertőrákos 053/1 5.3135 kivett közút 39.000.000 

Fertőrákos 068/2 9585 kivett közút   1.000.000 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan 

ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló szerződést aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

I.világháborús emlékmű felújítására kiírt pályázat. Korábban is írtak már ki pályázatot, de akkor önkormányzati 

területen lévőkre, ezt most kivették a pályázatból. Felújításra bruttó 2,5 millió forintot lehet pályázni. Kértünk 

árajánlatokat a Faragó és Faragó Kft-től és a zöldterület rendbetételére a Sopron Holding Zrt-től. A PB megtárgyalta, 

átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 
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A Faragóék már dolgoztak Fertőrákoson, szép munkát végeztek. Meglepően jó ajánlatot adott. PB tegnapi ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2018. (II. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány I. világháborús emlékművek felújítására, új emlékművek építésére 

(KKETTKK-CP-02. kódszámon) kiírt pályázatot és úgy döntött, hogy a Fertőrákos I. világháborús 

emlékművének felújítására pályázatot nyújt be. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásáról gondoskodjék és azt teljes körűen intézze. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Költségvetés tárgyalása. Az első fordulóban részletesen végig tárgyaltuk. Az 

iskola energetikai felújítására kiírt közbeszerzésben lévő többletköltséget is átvezettük. A PB megtárgyalta, átadom a 

szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

Palkovits János polgármester: 

A JÜB is megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB is megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal, egyhangúlag az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete elfogadta. 

 

Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) Ör.  

jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság megválasztása. Gondok voltak a 

tagok összeszedésével, de végül sikerült. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2018. (II. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

alapján a következő választási időszakra a nemzetiségi szavazókörbe az alábbi szavazatszámláló bizottsági 

tagokat és póttagokat 

 

Tagnak:  Pástiné Takács Erzsébet Fertőrákos, Középszikla sor 27/b. 

 Kotsmár Attila Ottóné Fertőrákos, Fő utca 166. 

 Csizmadiáné Vámos Rita Fertőrákos, Pataki István utca 33. 
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 Csizmadia Virág Fertőrákos, Pataki István utca 33. 

 Moeller Marietta Fertőrákos Béke utca 25 

 

 

Póttagnak: Farkas Lászlóné Fertőrákos, Fő utca 23. 

 G. Nagy Andrea Fertőrákos, Fő utca 70. szám alatti lakost 

 

megválasztja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Nagy Attila jegyzőt, a Helyi Választási Iroda 

vezetőjét, hogy a bizottságok megalakulásával kapcsolatos feladatokat, különösen a bizottsági tagok eskütételét, 

az alakuló ülések összehívását szervezze meg.  

  

Határidő: azonnal, a következő általános választására létrehozott szavazatszámláló bizottság   alakuló üléséig  

Felelős:     jegyző 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek.  

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Többen megkerestek, hogy a Kultúrház előtt nagyon jeges a járda. Annak van tulajdonosa, fel kell szólítani, hogy 

takarítsa a havat. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Felszólítjuk. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Azt is szeretném javasolni, hogy tavasszal rendezzünk egy falutakarítást, mert nagyon sok a szemét a faluban és annak 

környékén is. Össze kellene fogni az iskolával, egyesületekkel. 

 

Palkovits János polgármester: 

Összegyűjtjük a helyeket és megszervezzük. 

 

Szóka Dezső: 

Az alsó tagozatos iskola melletti járda a Fertő utcában nagyon jeges, nincs letakarítva. Az kihez tartozik? 

 

Palkovits János polgármester: 

Az iskolához. Szólok az intézményvezetőnek. 

 

Szóka Dezső: 

Sokan dicsérik a gondnokokat a faluban a hóeltakarítás miatt. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönjük szépen. Az iskola idén is kapott az EMMI-től plusz támogatást, idén 5.400.000 forintot bútorbeszerzésre, 

amit a nemzetiségi szószólónk hajtott ki. Ezért is szeretnénk, ha a választáson parlamenti képviselőnek választanák 

meg, több lehetősége lenne. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az iskola energetikai felújítására kiírt közbeszerzés bontása megtörtént, de sajnos hiánypótoltatni kellett a 

jelentkezőket, ezért egy rendkívüli KT ülést kellene valamikor március elején tartani. Változott a nemzetiségi törvény 

is 2017. decemberének végén, ami előírja a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskoláknak, hogy 

vagyonkezelési szerződést kell kötni az iskola épületére az ingatlan tulajdonosával. Ez nálunk a települési 

önkormányzat. A vagyonkezelési szerződés előkészítése folyamatban van, ennek az elfogadására is a rendkívüli KT 

ülésen kerülne sor. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Mi lesz a változás? 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

Jelenleg használati szerződés van a két önkormányzat között, melyben ingyenesen használhatja az épületeket a 

nemzetiségi önkormányzat, azonban a felújítások kötelezettsége a települési önkormányzatot terheli. A 

vagyonkezelési szerződéssel ez is átkerül a nemzetiségi önkormányzathoz, aminek azonban az anyagi lehetőségei 

korlátozottak. De ez a törvényi előírás. Ezt át kell vezetni az alapító okiratban, valamint a jelenlegi 150 fős maximum 

létszámot is felemeljük 180 főre. Jelenleg 149 fő van az iskolában beiratva, az intézményvezető úgy számol, hogy kb. 

170 fő lesz 2018. szeptemberében. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs az egyebek napirendi pontban más, akkor az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


