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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

13/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. július 24. napján 16.00 órakor megtartott 

rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Szavazzunk a napirendi 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2018. (VII. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Családsegítő Szolgálat munkatársainak kérelme a gyermektáboroztatás  folytatásának 

támogatásáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. A Soproni Vízmű Zrt.-vel a Fertőrákos ún. déli lakótelep szennyvízrendszer felújítása tárgyú 

beruházással kapcsolatos szerződés elfogadásáról és annak pénzügyi fedezetéről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

A napirendi pontok előtt a beszámolómat mondanám el. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

63/2018. Boglárhegyi utak karbantartásáról a kérelmezők tájékoztatva lettek. 

64/2018. Középső park felújítására a nyertes vállalkozóval a szerződés aláírásra került. 

66/2018. Ápolási díjjal kapcsolatos döntésről a kérelmező tájékoztatva lett. 
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Fontosabb események: 

 

06. 29. Belső ellenőrzés kezdete. Ellenőrzés témája az önkormányzat Gazdasági Programja, valamint a Fertőrákosi 

Óvoda rendszerellenőrzése. A Gazdasági Programmal kapcsolatos modul lezárásra került, észrevételt nem tettek. A 

Fertőrákosi Óvoda ellenőrzésére az ellenőrzési jelentés még nem érkezett meg. 

06. 29. Fő utca 102. szám alatti ingatlan birtokbavétele megtörtént. 

07. 04. Kooperáció (Fertőrákosi Általános Iskola középső épületének felújítása) 

07. 12. Széchenyi Programiroda kollégájával megbeszélés a futó és a jövőbeni pályázatokról 

07. 13. Sopron Vízmű Zrt-ben egyeztetés a Déli lakótelep szennyvízberuházásával kapcsolatosan. 

07. 14-15 Családi nap. Barcza Attila Országgyűlési Képviselő Úr a rendezvényen jelentette be, hogy 

önkormányzatunk nyert a helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1.-7.4.1.3.17 kódszámú) pályázaton, 

melyet a Fertőrákosi Főzőkonyha felújítására nyújtott be. Az elnyerhető összeg 20 millió forint, az önkormányzat 

szükséges önrésze  az előzetes tervek alapján 14.162.000 forint 

07. 20. JÜB ülés 

07. 23. Fő utca parkolóépítés munkaterület átadása 

 

Kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámolót a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. Gyermektáboroztatás folytatása. Bácserné 

keresett meg, amikor befejezték a táboroztatást és arról tájékoztatott, hogy sikeres volt a program. Sok jelentkező volt 

és mindenkinek jó véleménye volt róla. Sok szülő elmondta, hogy a családban a gyerekeknek nem lett volna más 

lehetősége kikapcsolódni. Kérdezte, hogy lehetne-e folytatni. Kértem tőle egy írásos beszámolót és egy erre vonatkozó 

kérelmet. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

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

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

68/2018. (VII. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás 

Intézetének munkatársainak 2018. 07. 12. napján kelt kérelmükben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a 2018. évi gyermektáboroztatás folytatása céljából az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II. 27.) Ör. általános tartaléka terhére 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pótlólagos támogatást 

nyújt. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntésről 

tájékoztassa, a támogatást szabályszerűen adja át részükre. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. 08. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Soproni Vízmű árajánlatokat kért a beruházás elvégzésére, ki is lett 

választva a vállalkozó. Tárgyaltunk a vízművel, olyan beruházás, mely később ÁFA-t termel, így az ÁFA összegét 

vissza lehet igényelni. Idén a Fő utcai és a Szőlős utcai szakaszt készítenék el. A vállalkozó kérte a tartalék beállítását 

az előre nem látható problémák miatt. Bízunk benne, hogy nem kell felhasználnunk. A Szakértői Bizottság augusztus 

elején fogja tárgyalni a maradék beruházás támogatását. A PB tegnapi ülésén az előterjesztést megtárgyalta, átadom a 

szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A vízműnél van 50-70 millió forintunk. 
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Palkovits János polgármester: 

Ennek egy töredéke van a szennyvíz kalapban. Elég komoly vitát folytattam velük. Több mint 20 évig toleránsak 

voltunk a beruházásokkal kapcsolatban, a mi rendszerünk viszonylag új volt, ezért nem kellett itt beruházni. Most 

rajtuk a sor. A bérleti díjból befolyó összeget le kell nullázni, de most meg fognak változni a szabályok, hogy a bérleti 

díjból ilyen alap nem képezhető, azt kell felújítani, ami szükséges. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Utána átveszik üzemeltetésre? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ők a beruházók, tehát igen. A vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárásban is lenyilatkozták, hogy a terv megfelelő a 

részükre. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Ez egy nagy probléma ott. Meg kell oldani. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

69/2018. (VII. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos ún. déli lakótelep 

szennyvízcsatorna rekonstrukció megvalósításáról és finanszírozásáról készült előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a beruházást a Koch Mérnöki 

Iroda (9400 Sopron, Makó utca 14.) által készített és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy M. 

utca 4.) által 35800/7802-10/2016. ált. számon kiadott és 2016. 12. 28. napján jogerőssé vált vízjogi létesítési 

engedélyben foglaltak szerint és elfogadja azt, hogy önkormányzat finanszírozza az 1. ütembe tartozó 

beruházásokat az alábbi megoszlásban és összegben: 

 

Fő utcai bekötések     6.413.127 forint 

Szőllős utca    17.068.055 forint 

Pataki István utca   27.266.696 forint 

Tartalékkeret     5.074.788 forint 

Összesen:   55.822.666 forint. 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás költségeinek pénzügyi fedezetét az 

alábbiak szerint vállalja: 

 

Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet beruházás 

során (K62 rovatszám) található 50.000.000 forint, azaz ötvenmillió forinton felül – az általános tartalék 

terhére – biztosít 747.878 Ft, azaz hétszáznegyvenhétezer-nyolcszázhetvennyolc forintot, valamint a 

tartalékkeret biztosítására 5.074.788 Ft, azaz ötmillió-hetvennégyezer-hétszáznyolcvannyolc forintot. 

 

3. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező Vállalkozási szerződést aláírja, valamint a Soproni Vízmű Zrt.-vel és a 

Szakértői Bizottsággal tárgyaljon a 2. ütembe tartozó beruházás Soproni Vízmű Zrt. bonyolításában és 

finanszírozásában történő megvalósulásáról. 

 

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

létesítési engedély meghosszabbítására kössön szerződést és azt annak lejártáig hosszabbítsa meg. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 
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Határidő:  

Vállalkozási szerződés aláírására:    2018. 08. 31. 

Vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása:  2018. 12. 28. 

Beruházás pénzügyi teljesítésére:    2019. 07. 31. 

 

A Vállalkozási szerződés jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Következő napirendi pont a szociális rendelet módosítása. A kiküldöttekhez képest két módosítási javaslatunk van. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A lakhatási támogatás kiegészülne, hogy nem csak fertőrákosi állandó lakcím lenne szükséges, hanem életvitelszerűen 

Fertőrákoson való tartózkodás is: 

 

„Lakhatáshoz kapcsolódó természetbeni települési támogatásra jogosult az a fertőrákosi állandó lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen helyben lakó személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem  nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint egyedülálló nyugdíjas esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 %-át, továbbá a háztartás tagjainak nincs vagyona.” 

 

A másik módosítás a temetési költségekhez való hozzájárulásnál lenne, az elhunyt esetében állandó fertőrákosi lakcím 

kellene, vagy amennyiben bentlakásos szociális intézetben került elhelyezésre, az is elegendő: 

 

„A polgármester temetési költségekhez való hozzájárulást adhat az alábbi feltételek együttes teljesülése alapján: 

a) az elhunyt a halála időpontjában fertőrákosi állandó lakcímmel rendelkezett, vagy bentlakásos szociális ellátó 

intézetben került elhelyezésre, (…).” 

 

Palkovits János polgármester: 

A PB és a JÜB az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB is megtárgyalta és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Akkor a két módosítás elfogadásáról kell szavaznunk. Megállapítom, hogy a módosításokat 5 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. Kérem szavazzunk a módosított rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy 

a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

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

módosításáról szóló 6/2018. (VII. 24.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át az egyebekre. A Fő utca 102. szám alatti szolgálati lakás bérlésére érkezett egy kérelem, az iskola 

igazgatója azt kérte, hogy várjuk meg az iskolába jelentkező tanárokat és akkor döntsön a testület a lakásról. 

Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


