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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

16/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. szeptember 25. 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, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Wild Robert Képviselő Úr 

jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a 

testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Fertőrákosi Lövészklub kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Barányi Erika háziorvos kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákos Községi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Fertőrákos 346/2 helyrajzi számon épült vezetékes ivóvíz és szennyvíz vezeték önkormányzati 

tulajdonba vételéről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a napirendek tárgyalására, a beszámolómat mondanám el.  
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Lejárt határidejű határozatok: 

73/2018. Fő utca parkoló beruházás pótmunkáiról szóló vállalkozási szerződés aláírásra került. A beruházás befejezési 

határideje 2018. szeptember 30. A Képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján a tervező részére a levél kiküldésre 

került.  

74/2018. Óvoda beszámoló elfogadásáról az intézmény vezetője tájékoztatva lett. 

75/2018. Iskola beszámoló elfogadásáról az intézmény vezetője tájékoztatva lett. 

76/2018. Fő utca 102. szám alatti lakás bérleti szerződése aláírásra került. 

77/2018. tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírásra került, a mai zárt testületi ülésen születik döntés a beérkezett 

pályázatokról. 

78/2018. Közbeszerzési szabályzat hatályba lépett. 

 

Fontosabb események: 

Szeptember 3. Iskolai évnyitó. 

Szeptember 4. Fertőszentmiklóson TOP pályázattal kapcsolatos egyeztetés 

Szeptember 5. Ubrankovics Kft. képviselőjével egyeztetés közterületen tervezendő köztéri illemhelyek árajánlatának 

elkészítéséről. 

Szeptember 12. Iskola kooperációs megbeszélés 

Szeptember 14. Felsőszikla sori járda ügyében garanciális bejárás a felmerült problémák kezelésére a kivitelező 

képviselőjével és a műszaki ellenőrrel. 

Szeptember 15. Kulturális Örökség Napja és Szüreti felvonulás 

Szeptember 19. iskola műszaki átadás 

Szeptember 21. Óvoda tetőcsere műszaki átadás 

 

Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a beszámoló 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra került. Térjünk rá az első napirendi pontra. Rendőrségi beszámoló. Köszöntöm Kovács József c. 

r.alezredes Urat. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A rendőrség minden évben beszámol a közbiztonság 

helyzetéről. Szerencsére egyre kevesebb a probléma jelentkezik nálunk. A statisztikán az látszik, hogy erősen a nulla 

felé közeledünk. Ha a rendőrségnek több kapacitása lenne, a gyorshajtást és az ittas vezetést kellene többet ellenőrizni. 

Gratulálni szeretnénk a Soproni Rendőrkapitányság megyei díjához is. Elöljáróban ennyit szerettem volna elmondani, 

átadom a szót az Alezredes Úrnak. 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

Köszönöm.  Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2011. óta az önkormányzatok felé a beszámolók készítése az én 

feladatom. A statisztikát áttekintettem, bizton állíthatom, hogy 30-40 %-kal csökkent pl. a garázdaságok száma. A 

rendőrségi statisztikában a Fertő tavi vízitelepen történ bűncselekmények is beletartoznak, bár az nem Fertőrákoshoz 

tartozik. Kisebb lopások, garázdaságok ott fordulnak elő nagyobb számban. A helyi lakos elkövető nagyon kevés. Az 

ittas vezetés kiszűrésére finn módszerrel, egyszerre több helyen, rövid ideig tartó ellenőrzéseket tartunk. A szubjektív 

biztonság érzet a rendőrség számára kiemelten fontos, a közterületen jelenlét a lakosságnak megnyugtató. Sok olyan 

esemény van, pl. rendezvények biztosítása, mely elvonja az erőinket a közterületekről. Mostanában a munkánk nagy 

része, hogy rengeteg embert keresünk pl. tanúvallomás tétel, bírósági előállítás céljából, ez is elvonja az erőinket, de a 

fokozott ellenőrzéseket, pl. migrációs, vagy közlekedési, így is végre tudjuk hajtani. A sebesség mérés elsősorban 

baleseti gócpontokban hajtunk végre, de ismét lehetőségünk lesz kisebb településeken is ezt végrehajtani. A jó hír az 

is, hogy ismét lehet civil autóból mérnünk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönjük a kiegészítést. Annyit kérnénk még, hogy a Margitbányai út felújítása miatt figyeljenek oda a Meggyesi út 

forgalmára, ami valószínűleg meg fog növekedni. Ezt már a Kapitány Úrnak is jeleztem.  A Meggyesi út nem erre a 

célra lett kialakítva. Attól is félünk, hogy a Margitbányai út felújítása miatt az „autópálya” lesz, amit a gyorshajtók 

kihasználnak. 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

Ígérni azt tudom, hogy a Körzeti Megbízottnak konkrét feladatként megjelölöm ezeket és a közlekedésrendészet felé 

is jelzem. A margitbányai út felújítása mellett a soproni elkerülő utat is újítják, erre az eligazításokon is figyelünk 

majd.  
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Szentesi Ervin képviselő: 

A gyorshajtás szólnék hozzá én is. A Fertő felújítása után félelmem, hogy élhetetlen lesz a falu a megnövekedett 

forgalom miatt. Mi kell ahhoz, hogy telepített traffipax legyen valahol? Azt vettem észre, pl. Vitnyéden, hogy ott 

mindenki betartja a sebességhatárt. 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

A VÉDA rendszer kamerái egy és kétszámjegyű utakon került telepítésre. A Fő utca négyszámjegyű út. A 

megnövekedett forgalom miatt majd fel lehet vetni.  

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A temetőbe vezető úton ki van téve a 3,5 tonnás tábla. Egy lánctalpas hatalmas munkagép közlekedett rajta a múltkor 

és tönkretette a térköves behajtót. 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

Egy fényképpel és tanúkkal meg lehet tenni a rendőrség felé a bejelentést, és el tudunk járni. Ettől persze nem lesz új 

térkő, de polgári igényként lehet érvényesíteni a kárt. A mezőgazdasági betakarítási munkák idején a rendőrség 

nagyobb toleranciát biztosít. Nyilván, ha ilyen kirívó esetet tapasztalunk, akkor eljárunk. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A tavalyi beszámolón is volt róla szó, csak rá akarok erősíteni, van-e a rendőrségnek a közterületen hagyott autók 

ügyében hatásköre? Mit lehet tenni? Déli lakótelepen már négy autó van ilyen. 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

A KRESZ a közúton közlekedés szabályait tartalmazza. ilyen esetet nem. Soproni önkormányzat a rendelete alapján a 

közterületfelügyelőkkel rögzítik az ilyen eseteket, felszólítják a tulajdonost, és ha lejár a határidő, elszállíttatják a 

telephelyükre. Ha elérik a tulajdonost, akkor ráverik a költséget, de hogy be is tudják-e hajtani, az nem biztos. minden 

környékbeli településen probléma ez, de az önkormányzatoknak erre nincs pénze és kapacitása. Ezeken a 

településeken van 3-4 autó, Sopronban hetente 30 darab. Ennek visszaszorítására  megelőzésen van a hangsúly és itt a 

kamerarendszerre gondolok. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A mellékutcákban mikor ellenőriznek? 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

Azok  KMB-sek, akik járják a falut, a mellékutcákban általában az esti, éjszakai órákban mennek. Biztos vagyok 

benne, hogy bejárja a KMB-s és ha lát valamit, akkor intézkedik. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A parkolási morál katasztrofális. A saját utcánkba centizve kell bemennünk, mert már hónapok óta állnak autók az út 

szélén. és ez sajnos az egész faluban probléma. A Kovács Kocsmánál a Fő utcára nem lehet kanyarodni lefelé a 

parkoló autók miatt, mert nem lehet belátni. 

 

Kovács József c. r. alezredes: 

Több helyre járok beszámolót tartani, ez sajnos mindenhol probléma. A mellékutcákban végig járhatunk és 

büntethetünk, de akkor mindenki beleeshet. Szerintem nem ez a megoldás. Sajnos nincs annyi parkoló, mint autó. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

81/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Lövészklub kérelme. meg szeretnék valósítani, hogy nagyobb kaliberű 

lőfegyverrel is lehessen használni a lőteret. Bevételük is lenne belőle. Egyre több tag is van és szeretnék, ha 

komolyabb lenne a lőtér. Átadom a szót az egyesület elnökének. 

 

Fekete Zsolt: 

Köszönöm. Ez mind igaz, amit a Polgármester Úr elmondott, de ez részünkről egy előre menekülés is. A Honvédelmi 

lövészet előtérbe került az utóbbi időben, a kormány súlyponti lőtereket csinál szerte az országban és az a félelmünk, 

hogy a kisebbeket utána megszüntetik. ha fejlesztünk, akkor előre tudunk lépni és kijavítanánk a biztonsági réseket. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén beszéltünk róla. A működési engedélyt megkapnátok ezekkel a módosításokkal? 

Jól működő egyesület, a tagok saját munkájukkal is beszállnának a beruházásba, de nem a miénk a terület. 

 

Fekete Zsolt: 

Kinn volt egy szakértő, felmérte és ezeket jelölte meg. Az árajánlata az ügyintézést is tartalmazza. Államé a tulajdon, 

de csak a terület, az épület nincs bejegyezve, de még a tanács adta rá az építőanyagot és társadalmi munkában 

építettük fel. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő: 

Az elbirtoklás is lehetséges , ha 15 évig szakadatlanul birtokolta az egyesület. 

 

Palkovits János polgármester: 

Évekig fizettünk bérleti díjat a vízügynek, de az egyesület elbirtokolhatta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Az elbirtoklás milyen költséggel járna? 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő: 

Perköltséggel. Kb. 400-500.000 forint. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén támogatta a kérelmet, de ezek a kérdések merültek fel. 

 

Palkovits János polgármester: 

A vízügy eddig sem foglalkozott vele, ezután sem fog. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub Elnökének 

2018. 08. 30. napján kelt kérelmét a kezelésükben lévő fertőrákosi lőtér működési engedélyének módosításával, 

valamint a lőtér állagmegóvásával és golyófogó emelésével kapcsolatosan és úgy határozott, hogy az 

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

tartaléka terhére az alábbi támogatást nyújtja: 

 

Működési engedély módosítása:   400.000 Ft, 

Állagmegóvás (anyagköltség):   524.000 Ft, 

Golyófogó emelése (anyagköltség):  386.250 Ft 

Összesen                       1.310.990 Ft,  

azaz egymillió-háromszáztízezer-kilencszázkilencven forint támogatást nyújt.  

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

megállapodás aláírására, valamint a támogatás összegének utalására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. október 15. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Háziorvos kérelme. Írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB tegnapi 

ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta. Fejleszteni kell, nem egy 

akkora összeg. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

83/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Barányi Erika fertőrákosi háziorvos 

2018. 09. 17. napján kelt kérelmét és úgy határozott, hogy az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére új számítógép beszerzésére az 

InfomIx Kft. 2018. 09. 10. napján kelt 2522/2018/1. számú árajánlatának megfelelően 237.400 Ft + ÁFA, azaz 

kettőszázharminchétezer-négyszáz forint + általános forgalmi adó támogatást nyújt.  

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

megállapodás aláírására, valamint a támogatás összegének utalására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. október 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Pénzlekötés.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A Magyar Államkincstár kibocsátott egy állampapírt kizárólag önkormányzatok részére, de az három éves futamidejű. 

Ezen kívül a bankközi piacon tudunk vásárolni. 

 

Palkovits János polgármester: 

PB tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta. A beruházásaink 

befejezése miatt kiadásaink lesznek, ezért most csak 70 millió forintot kötünk le. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

84/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat szabad 

pénzeszközeinek lekötéséről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Nyugat Takarék Szövetkezetnél nyitott 

értékpapírszámlán 70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint összegben a bankközi piacon állampapírt vásárol.  

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az állampapír 

megvásárlására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. október 15. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. BURSA csatlakozás. Minden évben csatlakozunk. Amennyiben nincs kérdés, 

kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

85/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a 2019.  évi BURSA Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozására.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Csatlakozási 

nyilatkozat” aláírására, és a támogatási pályázatok kiírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi 

költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat 

előterjesztéséről gondoskodjék. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő: 2018. október 03. 

  2019. évi költségvetési javaslat előterjesztése 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Szennyvíz és ivóvíz gerincvezeték átvétele. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő: 

Biztosan átveszi a vízmű? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Soproni Vízmű Zrt. a műszaki átadás átvételi eljárásban írásban leigazolta, hogy az elkészült beruházás műszakilag 

megfelelő és önkormányzati tulajdonba vételét követően azt a vízmű üzemeltetésre átveszi. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 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 

 

Palkovits János polgármester: 

Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

86/2018. (IX. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hip és Hip Ingatlanfejlesztési és 

Szolgáltató Kft. (9400 Sopron, Balassi B. utca 10.)  mint építtetővel kötendő, a Fertőrákos belterület 346/2 

helyrajzi számon kiépült vezetékes ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték térítésmentes átadásáról szóló 

megállapodás tervezetét és azt jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a térítésmentes átvételt követően kezdeményezi a 

Soproni Vízmű Zrt. részére a vezeték üzemeltetésbe adását. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására, valamint felkéri, hogy a vezetékes ivóvíz-, és szennyvízhálózat Soproni Vízmű Zrt. részére 

üzemeltetésébe történő átadását kezdeményezze és az ehhez szükséges iratokat aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2018. október 31. 

 

A megállapodás jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. Lajos atya írásban kérte, hogy a 2018. évi költségvetésben megszavazott 3 millió forintot a templom 

felújítására utaljuk át a részükre. A kérelme mellé csatolt is egy számlamásolatot az első kifizetésről, mely több mint 5 

millió forint. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

A Kőbánya sort a Felsőszikla sorral összekötő út átereszei el vannak teljesen tömődve, ki kellene tisztítani, mert a 

múltkori nagy esőnél nem az árokban, hanem az úttesten hömpölygött a víz. 

 

Palkovits János polgármester: 

Megnézetem a gondnokokkal, ha kell, a tűzoltókkal átmosatjuk. Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést 

bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


