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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

6/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. április 30. napján 16.00 órakor megtartott 

nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő 

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. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontokról. Hans E. Gollan-Müller a Deutsch Ungarischen Dialog EU e.V Elnöke keresett meg ismét, melyről már 

többször beszéltünk a képviselőkkel, hogy forrást tudna szerezni egy többcélú létesítmény felépítésére, de szüksége 

lenne a testület hozzájárulására is. Nem köteleznénk el magunkat, csak kinyilvánítanánk szándékunkat és 

támogatásunkat. A Templom mögötti iskola épület tervezése is elkezdődik ugyanezen egyesület révén, ott egy 

zarándokok részére készülő szálláshelyet és egy közösségi teret alakítanak ki.  

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Az iskola pályázat hogyan áll? 

 

Palkovits János polgármester: 

A Támogatási szerződés részünkről aláírásra került és visszaküldtük a minisztériumba aláírásra. El szeretnénk menni a 

minisztériumba személyesen a német országgyűlési képviselővel, le kell ülni és megbeszélni, hogy a megemelkedett 

árak miatt mit lehet csinálni. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Tervezői szerződés? 

 

Palkovits János polgármester: 

A szerződést felmondtuk és a Német Önkormányzat megbízta az Alpolgármester Urat, hogy peres utat indítsa el. Új 

tervezővel is beszéltünk már, aki elkezdené a tervezést. 

Van egyéb módosító javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a módosított napirendről. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2019. (IV. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 30-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelet alapján kiírt civil támogatási keretről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Közétkeztetési pályázatra beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 
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3. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Belső ellenőrzés 2018. évi ellenőrzési jelentésének elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Magyar Falu Program keretében kiírt „Orvosi rendelő” alprogramban való pályázat benyújtásáról 

szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Támogatói nyilatkozat Fertőrákoson Többcélú Közösségi Központ felépítése céljából. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására a beszámolót mondanám el. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

22/2019. Lankovics Árpád kérelmező a Kiserdő utcával kapcsolatos döntésről tájékoztatva lett, a kimérés megtörtént, 

de a mai ülésig a vázrajzot még nem kaptuk meg a földmérőtől, így az értékbecslést sem tudtuk megrendelni. 

 

23/2019. Simon György ingatlan adásvételről szóló döntésről értesítve lett, szerződés megkötése folyamatban van. 

24/2019. Rácz Szilvia ingatlan adásvételről szóló döntésről értesítve lett, szerződés megkötése folyamatban van. 

25/2019. Óvoda vezetői pályázat kiírásra került, beadási határidő 2019. 05. 10. napja, a következő rendes KT ülésen 

születhet döntés. 

26/2019. Sportöltözővel kapcsolatos TAO pályázat kapcsán a kért nyilatkozatokat kiállítottuk az egyesület részére. 

27/2019. Béke utca járda tervezésre a megbízást megadtuk a nyertes tervezőnek. 

28/2019. Polgármesteri Hivatal klimatizálása 2019. májusában várható. 

29/2019. Bölcsőde tervezésére a szerződés aláírásra került, a tervek várhatóan 2019. május elején engedélyezésre 

benyújtásra kerülnek. 

30/2019. Az M85 út kapcsán kártalanítási megállapodások aláírásra és elküldésre kerültek. 

31/2019. Déli lakótelep szennyvízberuházás kapcsán a szerződés módosítása aláírásra került. 

32/2019. Szabad pénzeszköz lekötése (70 millió Ft.) megtörtént. 

 

Fontosabb események: 

Április 8. Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzése a Fertőrákosi Iskola TOP pályázat kapcsán 

Április 9. Választási értekezlet  

Április 10. Kiserdő utca kimérése (Lankovics Árpád kérelme nyomán) 

Április 11. Tervezővel megbeszélés az iskola bővítés és tornacsarnok építése kapcsán 

Április 15. Közétkeztetési pályázat beadási határidő 

Április 16. Rendkívüli KT ülés konyha felújítása közbeszerzés ügyében 

Április 17. Tervtanács Fertőd (Bölcsőde épület) 

Április 23. Helyszíni bejárás vállalkozókkal az Egészségháznál és egyeztetés a háziorvosokkal pályázat ügyében 

Április 24. Egyesületi pályázatok beadási határideje. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

beszámolót elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. Egyesületek támogatási pályázata. A pályázatok 

megérkeztek, ugyanaz a négy egyesület pályázott, akik tavaly. Hatos József nem adott be kérelmet, de nem is ebből a 

keretből volt az ő támogatása elkülönítve. A PB tegnap megtárgyalta, javasolta, hogy a megemelkedett költségekre 

tekintettel a keretet emeljük fel 700.000 forinttal. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta és javasolja a keret megemelését. A költségvetés K511 során 

4.700.000 Ft lett elkülönítve, az általános tartalék terhére lenne még 700.000 forint, ami összesen 5.600.000 forint. 

Javaslatunk a következő: 

 

Fertőrákosi Lövészklub        1.100.000 Ft. 

Német Dal- és Kultúregyesület       1.000.000 Ft. 

Fertőrákosi Sportegyesület       1.900.000 Ft. 

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület       1.600.000 Ft. 

 

Palkovits János polgármester: 

A sportegyesület tavaly 1.600.000 forintot kapott, a 300.000 forint most a sportöltöző TAO pályázat kapcsán kérték 

pluszban.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A német Dal és Kultúregyesület mire kért támogatást? 

 

Palkovits János polgármester: 

Utazási költségekre és vendégfogadásra. Ahol eddig jártunk egyesületeknél, azokat hívnánk vissza az idén. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2019. (IV. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes közösségi célú önkormányzati 

támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet alapján 2019. 04. 01. napján kiírt pályázatra 

beérkezett pályázatokat és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati 

rendeletben (továbbiakban R.) civil támogatási keretben (K511 rovatszámon) elkülönített 4.900.000 forint, azaz 

négymillió kilencszázezer forint, valamint a R. általános tartaléka terhére plusz 700.000 Ft, azaz hétszázezer 

forint, összesen 5.600.000 Ft, azaz ötmillió-hatszázezer forint terhére az alábbi támogatásokat állapítja meg: 

 

Fertőrákosi Lövészklub        1.100.000 Ft. 

Német Dal- és Kultúregyesület       1.000.000 Ft. 

Fertőrákosi Sportegyesület        1.900.000 Ft. 

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület       1.600.000 Ft. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján az 

egyesületekkel kösse meg a támogatási szerződést és a támogatási összeg szabályszerű kifizetéséről 

gondoskodjék. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Közétkeztetési pályázat. Egy pályázat érkezett, a jelenlegi bérlő. A tegnapi 

PB ülésen került felbontásra és ellenőrzésre a pályázati anyag. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén bontotta fel az anyagot, a pályázat megfele a kiírásnak, az önkormányzat 

minimum összegét, havi 150.000 Ft + ÁFA összeget ajánlott bérleti díjnak. A PB 2 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges. 
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Palkovits János   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Hatos Csaba    Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

Szentesi Ervin    Igen 

 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2019. (IV. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 236. szám alatt 

található főzőkonyha bérbeadására és az onnan történő közétkeztetés biztosítására kiírt pályázatra beérkezett 

pályázati anyagot és a Séf-Mogul Vendéglátó Bt. (székhely 9421 Fertőrákos, Fő utca 42/B.) 2019. április 15. 

napján beérkezett pályázatát nyilvánítja nyertesnek. 

 

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

Felhívásban szereplő bérleti szerződést és vállalkozási szerződést a nyertes pályázóval a pályázatban szereplő 

összegekkel kösse meg. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 10. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Zárszámadás. Minden év áprilisában zárszámadási rendeletet nyújtunk be, 

melyben a tavalyi évről számolunk el. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, a gazdálkodási előadóval végig vettük és 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag a rendeletet elfogadta 

 

A 2018. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 3/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelet  

jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása. Az önkormányzat rendben volt, az 

óvoda tekintetében volt pár javaslatuk, melyet javítottak. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A tavalyi jelentésben is benne volt, hogy az utalványozást nem az arra felhatalmazott gyakorolta. Erre jobban kell 

figyelni. Összességében gyenge minősítést kapott, ez nem hangzik jól, bár más lett az ellenőrzési metódus. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Most lesz óvodavezető választás, ez nem hangzik jól. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

150 észrevételt tettek a belső ellenőrök. Ezt Fertőrákosra, vagy az egész kistérségre? 

Palkovits János polgármester: 

Az egész kistérségre összesen. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2019. (IV. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron és Térsége Önkormányzati 

Társulás (9400 Sopron Fő tér 1.), mint önkormányzatunk belső ellenőrzését ellátó szervezet által elkészített 

„Éves ellenőrzési jelentését” és azt változatlan formában elfogadta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozatról a belső 

ellenőrzési vezetőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 10. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Magyar Falu Program keretében kiírt „Orvosi rendelő” alprogramban való 

pályázat benyújtása. Lehet pályázni felújításra és eszközök beszerzésére. 100 %-os támogatású a pályázat, 

eszközbeszerzésre 8 millió forintig, felújításra 30 millió forintig. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A pályázati kiírást megbeszélve az orvosokkal és a védőnővel az alábbiakra pályáznánk. Az épület belső udvarán lévő 

nyílászárók cseréje, a mozgássérült rámpa újra burkolása, valamint a tetőn egy napelemes rendszer kiépítése 

szerepelne. Jelenleg 3 villanyóra van, ez egyesítésre kerülne, az önkormányzat fizetné a számlát. A két háziorvos 

jelenleg havi 30.000-30.000 Ft rezsitámogatást kap, így most csökkenne, vagy megszűnne a támogatás, mert nem 

fizetnének áramszámlát. Az eszközbeszerzésben orvosi műszerek, számítógépek, hűtőgép és bútorok szerepelnek. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs 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 

 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2019. (IV. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt 

„Orvosi rendelő” alprogramba (MFP-HOR/2019. kódszám) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421 

Fertőrákos, Fő utca 102. szám alatti ingatlanon található Egészségház felújítására, valamint eszközbeszerzésére 

beadandó pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot adja 

be és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 27. 

 

Palkovits János polgármester: 

Következő napirendi pont, többcélú közösségi tér. Nagyjából elmondtam a napirendek előtt, nem kötelezzük el 

magunkat semmire. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2019. (IV. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hans E. Gollan-Müller a Deutsch 

Ungarischen Dialog EU e.V Elnöke által a Fertőrákos 1134/2 helyrajzi számon többcélú sport és közösségi 

központ kialakításának elvi támogatásról szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

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

döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A Fő utca 41. számú ház előtti elszáradt fát ki kellene vágni, mert nagyon csúnya. A Pataki István utcában is van egy 

elszáradt barackfa. A Fő utcai parkot megcsináltattuk, néha meg kellene locsolni az elültetett növényeket. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mindenhová nem jutottak el, de szólok a gondnokoknak. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést 

bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


