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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

6/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. március 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, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket és az egyesületek képviselőit. 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 

23/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

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

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2017. évi beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Mithrasz szentély üzemeltetése. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. A Kiserdő utcai lakók kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolómat mondom el. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

14/2018. Margitbányai út átadásáról a Magyar Állam részére a megállapodás aláírásra került. 

15/2018. I. vh. emlékmű felújításáról szóló pályázat benyújtásra került, az eredményét várjuk. 

21/2018.  Iskola TOP pályázatban a közbeszerzés lezárult, a szerződés aláírásra került. 

22/2018. iskola vagyonkezelési szerződése mindkét önkormányzat részéről aláírásra került. 

 

Fontosabb események: 

 

Március 5. Vagyonkezelési szerződés aláírása 

Március 14. Iskolai ünnepség Március 15. alkalmából 
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Március 20. NIF Zrt. képviselői tartottak lakossági fórumot a Margitbányai út beruházás kisajátítása kapcsán. 

Március 22. Munkaterület átadás alsó tagozatos iskola energetikai korszerűsítés. 

Március 22. Sportöltöző tervei leadásra kerültek. 

Március 26. Szavazatszámláló Bizottsági tagok eskütétele és oktatása a 2018. április 8-án megtartandó országgyűlési 

képviselők választására. 

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 

igen szavazattal egyhangúlag a beszámolót elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. Önkormányzati 

támogatásban részesülő egyesületek beszámolója. A pénzügyi beszámolót a 2017. évi támogatásokról beadták, azt a 

hivatal kollégái átnézték és elfogadtuk. A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az egyesületek szöveges beszámolóját. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk egyenként az egyesületek beszámolójáról az 

előterjesztésben lévő sorrendben. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

24/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kérem szavazzunk Fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület beszámolójáról. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

25/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Német Dal- és 

Kultúregyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kérem szavazzunk Fertőrákosi Sportegyesület beszámolójáról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

26/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kérem szavazzunk Fertőrákosi Tűzoltóegyesület beszámolójáról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

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

27/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közbeszerzési szabályzat módosítása. A Gazdálkodási előadó elment tőlünk, 

az ő helyére az utódját szeretnénk betenni a bizottságba. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatát és annak 1. számú mellékletét jelen határozat melléklete szerint 2018. április 1. napjától 

módosítja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. április 1. napjától folyamatos 

 

Közbeszerzési Szabályzat 1. számú melléklete jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Mithrasz üzemeltetés, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az elmúlt években. 

A 2018. évi támogatás mértéke emelkedett, mely az üzemeltetést lefedi, a fennmaradó összegről kell gondolkodnunk. 

Mithrasz napot lehetne szervezni, és az iskola is bejelentkezett már. A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén 

megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 

fenntartásában lévő Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló előterjesztést, melyet az alábbi tartalommal 

fogadja el: 

 

Nyitvatartási időszak: 

Minden év április 15. napjától szeptember 30. napjáig. 

 

Nyitvatartási idő: 

I. Minden év április 15. és május 15. között, valamint szeptember 1. és szeptember 30. között: 

 

Péntek:  10-16 óra között. 

Szombat:  10-16 óra között. 

Vasárnap:  10-16 óra között. 

 

Ettől eltérő időpontban, minimum 10 fős csoport előzetes bejelentkezése esetén. 
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II. Minden év május 16. és augusztus 31. között 

 

Kedd-vasárnap: 10-18 óra között 

 

Megbízási szerződéssel gondnoki és tárlatvezetői feladattal foglalkoztatott összesen 3 fő, bruttó 1.300 Ft/óra 

órabérrel. 

 

A Mithrasz szentély megtekintése ingyenes. 

 

A Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló döntés visszavonásig érvényes, jelen határozattal ellentétes testületi 

döntés hiányában az a következő évek nyitvatartására és megbízási díjára is vonatkozik. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések 

megkötésére, azok szabályszerű kifizetésére. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2018. április 15., illetve folyamatos 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kiserdő utcai lakók kérelme. Sajnos csak két árajánlat érkezett. A tegnapi PB 

ülésen az a javaslat született, hogy várni kellene a beruházással. Átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, ha a szívünk szerint döntünk, akkor meg kell csinálni, ha az eszünk szerint, akkor 

várni kellene. Kimentem megnézni a helyszínt. Kidobott pénznek érzem, ha most így csinálnánk meg. A Margitbányai 

út felújításánál tudnánk mart aszfaltot szerezni, abból hosszabb távra is meg tudnánk oldani. Még egy kis türelmet 

kellene kérni az ottlakóktól. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Pénzügyi bizottság által előterjesztett módosító 

javaslatról: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos, Kiserdő utcai lakosok 2018. 03. 

12. napján kelt, a Fertőrákos Kiserdő utca hibáinak kijavításával kapcsolatos kérelmét azt ebben a formában nem 

fogadja el.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Fertőrákos Margitbányai út 

felbontásából származó mart aszfaltot vásárolva kívánja megcsináltatni az adott útszakaszt. 

 

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

Margitbányai út felbontásából származó mart aszfaltra, valamint annak szállítására és terítésére, hengerezésére 

kérjen árajánlatot. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2018. március 31., illetve a Margitbányai út felújításának végéig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2018. (III. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos, Kiserdő utcai lakosok 2018. 

03. 12. napján kelt, a Fertőrákos Kiserdő utca hibáinak kijavításával kapcsolatos kérelmét azt ebben a 

formában nem fogadja el.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Fertőrákos 

Margitbányai út felbontásából származó mart aszfaltot vásárolva kívánja megcsináltatni az adott útszakaszt. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fertőrákos, 

Margitbányai út felbontásából származó mart aszfaltra, valamint annak szállítására és terítésére, 

hengerezésére kérjen árajánlatot. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2018. március 31., illetve a Margitbányai út felújításának végéig. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Polgármester Úr meg tudta kérdezni az óvodavezetőt az nyári bezárás időtartamáról? 

 

Palkovits János polgármester: 

Megkérdeztem, az intézményvezető azt mondta, nem jött rá visszajelzés. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Négy hetet nagyon nehéz megoldani. 

 

Palkovits János polgármester: 

Rákérdezek, hogy mérje fel az igényeket. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Az új épületben lehetne egy csoport nyáron. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyeztetek az intézményvezetővel. Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


