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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

12/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

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

nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Szentesi Ervin képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Külön köszöntöm a Deutsch 

Ungarischer Dialog EU e.V Közhasznú Egyesület megjelent képviselőit. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk, 

Az E-ON-nal kötendő karbantartási szerződés elfogadásáról szóló előterjesztést visszavonom, mert pontosításra 

szorul, az E-ON a Boglárhegyen lévő lámpákat kihagyta. Így az augusztus végi testületi ülésre tudnánk behozni. 

Lenne 3 halaszthatatlan ügy is, az előterjesztéseket mindenki megkapta. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

70/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

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

pontokat fogadta el: 

 

1. Horváth Gábor (9400 Sopron, Győri út 42.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Hans E. Gollan-Müller a Deutsch Ungarischer Dialog EU e.V Elnökének kérelméről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. A 33/2019. (III. 26.) KT határozat és a 34/2019. (III. 26.) KT határozat módosításáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákos belterületi utak kátyúzásának pótmunkáiról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach 9421 Fertőrákos, Fő utca 156. szám alatti épületének 

bővítésére (4. csoportszoba kialakítása céljából) bekért tervezői árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, 

Fő utca 234.) tetőcseréjére bekért tervezői árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről 

szóló 7/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző. 
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8. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző. 

 

9. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának 

egyszerűsített eljárásrendben történő módosításának kezdeményezése. HALASZTHATATLAN 

ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző. 

 

11. Fertőrákosi címer felhasználása a Fertőrákosi Lövészklub kérelmére. HALASZTHATATLAN 

ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

12. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolót mondanám el. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

64/2019. A Fertőrákos 342/1 hrsz egy részének (ún. középső park) átvételének telekalakítása elindult. 

66/2019. Lankovics Árpád kérelméről (Kiserdő utca kialakítása) a kérelmező, valamint az érintett szomszédok 

tájékoztatva lettek. 

67/2019. Szúnyoggyérítésről szóló kérelemről az érintettek tájékoztatva lettek. 

69/2019. Az iskola bővítés és tornacsarnok építés kapcsán a Német Önkormányzat Fertőrákos részére a Támogatási 

megállapodás megkötésre került és az összeg átutalásra került. A Német Önkormányzat Fertőrákos a 1. számlát 

kifizette, valamint a pályázatot visszamondta. Az Irányító Hatóság 2019. 06. 05. napján kelt levele alapján az „elállás 

tényét tudomásul vette” és „továbbiakban a Támogató nem támaszt követelést a bejelentő elállási 

szándéknyilatkozatával felbontásra kerülő szerződést illetően”. 

 

Fontosabb események: 

07. 02. rendkívüli KT ülés 

07. 10. Tervezővel történt bejárás a laktanyánál lévő járda tervezése kapcsán 

07. 20. Családi napi rendezvény lebonyolítása, amely sikeres volt. Kb. 700.000 forintba került, ami jóval olcsóbb, 

mint az előző években. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról. Megállapítom, hogy a beszámolót 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadtuk. Térjünk rá az első napirendi pont tárgyalására. Horváth Gábor kérelme, az írásos 

előterjesztést mindenki megkapta. Több mindent kért a kérelmében, a Laktanya előtti járda megtervezésére kértünk 

ajánlatot. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Három telken építkeznek és csinálunk járdát? 

 

Palkovits János polgármester: 

A volt laktanya előtt készítenénk járdát a Fő utcán a Határ útig. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Két magánszemély vállalkozási célból telkeket alakított ki a és a laktanyában lakásokat, mi az oka annak, hogy 

rohanunk oda járdát építeni? Faluban még sok olyan hely van, ahol járdát építhetnénk. A laktanya épületében sem 

lakik még senki.  

 

Palkovits János polgármester: 

Most csak a tervek elkészítéséről van szó.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

És utána jön a megvalósítás. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha bejön egy kérelme és nem terjesszük elő, akkor pedig az lesz, hogy miért döntöttünk így? 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Elő kell terjeszteni, de végig kell gondolni, hogy mik a prioritások. A Fő utca már nagyjából rendben van, de vannak 

más helyek, ahol nagyobb szükség lenne rá. Az önkormányzat épített járdát a Mithrasz Építőközösségnél? 

 

Palkovits János polgármester: 

Az út nem a miénk. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Mert az önkormányzat nem vette át. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A terveket készíttessük el, a megvalósításról pedig később beszéljünk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Minősített többség szükséges, mert a tartalék felhasználása 

szükséges. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az előterjesztést nem 

fogadta el. Térjünk át a következő napirendi pontra. Hans E. Gollan-Müller megkeresése, hogy szeretne egy 

szándéknyilatkozatot kérni tőlünk az iskola telkén megvalósítandó tornacsarnokról. A határozati javaslatot mindenki 

megkapta, azért lenne rá szükség, hogy Németországban elkezdje a pénzt összeszedni. Egy nemzetközi méretű 

csarnokról lenn szó. Visszaadtuk az EFOP pályázatot, így semmilyen projekt nincs most ezzel kapcsolatban.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Amit felépítenek, kié lesz? 

 

Palkovits János polgármester: 

A települési önkormányzaté. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Megint egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy nagyon keveset tudunk a dologról, csak egy határozati javaslat áll 

rendelkezésünkre. Az a véleményem, ne kötelezzük el magunkat. Az iskolával kapcsolatos pályázatot is nemrég adtuk 

vissza és most megint elköteleznénk magunkat. Jövőre nézve már nem tudunk lépni egy pályázatban, mert itt 

elköteleződtünk. Biztos jó kis egyesület ez, van lobbierejük, de ha már egy projektet megvalósítottak volna 

Fertőrákoson, akkor nagyobb bizodalmam lenne irányukba. Lehet, hogy most elköteleződünk és elszalasztunk egy 

másik lehetőséget. Még egy felvetésem lenne, a mi időnk lejárt, már csak két hónapunk van a mandátumunkból. Az 

operatív döntéseken kívül más, hosszú távú döntéseket már nem kellene hoznunk. Ezeket meg kell hagyni a következő 

testületre. Azt kérem, hogy ezt gondoljátok meg, én nem támogatom a határozati javaslatot. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Képviselő-testület azért van, hogy aktuális ügyekről döntsön. Elkötelezettséget ezzel nem vállalunk, de ők 

elkezdhetik a szervezést. Mi ezzel a határozati javaslattal a baj? 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Nem tudjuk, miről döntünk. 
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Ez csak egy elvi támogatás. Amikor konkrét szerződés lesz, akkor még dönthetünk másképp a feltételek 

megismerésekor. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Azért kell, hogy elkezdhessék a munkát. Ebben nem látok semmi rosszat.  

 

Palkovits János polgármester: 

Ők mindent intéznek, anyagi forrással az önkormányzatnak ez nem jár.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Kérdezzük meg őket, hogyan álla templom melletti iskola felújítása. 

 

Palkovits János polgármester (németről fordítja magyarra Hans E. Gollan-Müller által mondottakat): 

A templom melletti iskola felújításába magánszemélyek tették a pénzüket, a beruházás 1,5 millió euro-ból fog 

megvalósulni a püspökség engedélyével. Eddig a műemléki hatósággal küzdöttek. Augusztus 19. napján jönnek átadni 

a püspökségnek a támogató okiratot, utána kezdődik a beruházás. Angela Merkel Kancellár Asszony is tiszteletét fogja 

tenni Fertőrákoson ez alkalomból. Zarándokok részére lesz az épület teljesen felújítva, napelemes rendszer is fel lesz 

szerelve. Magánszemélyektől gyűjtötték a pénzt, mert az EU nem támogathat egyházakat. A kastély projektet is 

szeretnék EU projektként megvalósítani, kb. 16 millió euro felhasználásával, az istállóban lévő apartmanokat 

befejezik és a kastélyban múzeumot alakítanának ki. Közvetlenül brüsszeli forrás lenne bevonva, a Magyar Állammal 

nem jutnak egyelőre dűlőre, mert nem találnak olyan kompetens személyt, aki merne az ügyben nyilatkozni. A 

sportcsarnok költsége kb. 10-12 millió euro lenne. Emlékeztetnék, hogy az EFOP pályázatra 1,5 millió euro-t kaptunk. 

A németországi tervező már 8 ilyen sportcsarnokot tervezett, most egy uszodát terveznek éppen. A 30 éves 

határáttörési évforduló kapcsán most van lehetőség ilyen projektekre pénzt szerezni, később és 2020 EU ciklus után 

már nem lehet. Az épület tulajdonosa az önkormányzat lenne.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Egy kérdésem és egy kérésem lenne. A kérdés: ha adunk egy elvi támogatást, ebből mikor lesz realitás? A kérésem: A 

képviselők részére szerintem az lenne a megnyugtató, hogy amit most elmondott leírná és ahhoz kérné az elvi 

támogatását. Ilyen volt az iskola EFOP pályázat is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Akkor már rögtön kötelezettségvállalást is kellett tennünk. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Akkor azt éreztem, hogy jó döntést hoztunk.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Meddig köt minket az elvi hozzájárulásunk? Mikor lesz ebből valami? 

 

Palkovits János polgármester (németről fordítja magyarra Hans E. Gollan-Müller által mondottakat): 

2020. augusztus 19. a cél, de idén novemberig be kell adni a pályázatot közvetlenül Brüsszelnek.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Részemről elfogadható lenne az határozati javaslat, ha belekerülne, hogy az elvi támogatás az önkormányzat részéről 

pénzügyi kötelezettséggel nem jár és az önkormányzat a telket az építkezéshez rendelkezésre bocsátja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Akkor ezt figyelembevéve az alábbiakra módosítom a határozati javaslatot: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Deutsch Ungarischer Dialog EU e.V 

Közhasznú Egyesület (székhely 1257 Dresden Am Galgenberg 85.) Elnökének kérelmét és az alábbi döntést hozza: 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja, a pályázat és a beruházás 

lebonyolításához, valamint az 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 1134/2 helyrajzi számú ingatlant a beruházáshoz 

rendelkezésre bocsátja többcélú sport és közösségi központ kialakítása céljából, tekintettel arra, hogy a Német 

Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete a 26/2019. (VII. 02.) NÖ határozatával a Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése tárgyú Európai Uniós pályázaton a beadott Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú 
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Művészeti Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-16-2017-00141 kódszám) pályázatát 

visszaadta, így a területen iskola bővítés és tornacsarnok építése nem fog megvalósulni. 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az elvi támogatása pénzügyi 

elköteleződéssel nem jár. 

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

tájékoztassa. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk a módosított napirendi pontról. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

71/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Deutsch Ungarischer Dialog EU e.V 

Közhasznú Egyesület (székhely 1257 Dresden Am Galgenberg 85.) Elnökének kérelmét és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja, a pályázat és a beruházás 

lebonyolításához, valamint az 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 1134/2 helyrajzi számú ingatlant a 

beruházáshoz rendelkezésre bocsátja többcélú sport és közösségi központ kialakítása céljából, tekintettel arra, 

hogy a Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete a 26/2019. (VII. 02.) NÖ határozatával a 

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyú Európai Uniós pályázaton a beadott Fertőrákosi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-16-

2017-00141 kódszám) pályázatát visszaadta, így a területen iskola bővítés és tornacsarnok építése nem fog 

megvalósulni. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az elvi támogatása pénzügyi 

elköteleződéssel nem jár. 

 

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

döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A két korábbi testületi döntés határidejének módosítása. Puskás Csaba kérte, 

hogy ne a főszezonban legyen feltúrva a vendéglő előtti rész. A PB tagnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

72/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Puskás Csaba László a Puskás Sörkert 

vezetője 2019. 07. 05. napján kelt kérelmét és a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 

33/2019. (III. 26.) KT határozatában és a 34/2019. (III. 26.) KT határozatában, valamint az azok alapjául 

szolgáló vállalkozási szerződésben a beruházás kivitelezési határidejét 2019. 12. 31. napjára módosítja. 

 

A vállalkozási szerződések egyebekben változatlan formában maradnak. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a 

vállalkozási szerződés módosítását aláírja és az abban foglalt feladat elvégzése után – a műszaki ellenőr által 

kiállított teljesítésigazolás után -a vállalási összeget szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 08. 15. illetve 2020. január 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kátyúzási pótmunkák. Sajnos a felmérés és a kivitelezés közötti időben 

megsokasodtak a gödrök. Az előterjesztést és az árajánlatokat mindenki megkapta. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, 

átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

73/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos belterületi utak 

kátyúzásának pótmunkáiról szóló előterjesztést és a MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2019. 

07. 08. napján kelt árajánlatát elfogadja 2.513.400 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-ötszáztizenháromezer-hatszáz 

forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére kerül elszámolásra. 

 

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

szerződést aláírja és azt szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 08. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Óvoda bővítésének megtervezésére beérkezett árajánlatok. Az előterjesztést 

és az árajánlatokat mindenki megkapta, többször volt már róla szó. A PB tagnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

74/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda Kindergarten 

Kroisbach 9421 Fertőrákos, Fő utca 156. szám alatti épületének bővítésére és átalakítására (4. csoportszoba 

kialakítása céljából) engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére beérkezett ajánlatokat és 

azok közül a K98 Építész Iroda Bt. (székhely 9400 Sopron, Malom utca 13.) 2019. július 22. napján beérkezett  

1.560.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-Ötszázhatvanezer,-forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát 

fogadja el, mely 1.000.000 Ft + ÁFA összegig az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) K336 terhére kerül elszámolásra, a fennmaradó 

560.000,- Ft + ÁFA összeg a költségvetés általános tartaléka terhére kerül elszámolásra. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

tervezővel a tervezői szerződést aláírja és az engedélyező hatóság által véglegessé vált engedélyes tervek 

elfogadása és a kiviteli tervdokumentáció leadása után a tervezői díjat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 12. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Iskola tetőszerkezet lecserélésének megtervezésére beérkezett árajánlatok. 

Az előterjesztést és az árajánlatokat mindenki megkapta, többször volt már róla szó. A PB tagnapi ülésén 

megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 234.) tetőcsere kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítésére beérkezett ajánlatokat és azok közül a K98 Építész Iroda Bt. (székhely: 

9400 Sopron, Malom utca 13.) 2019. július 22. napján beérkezett 980.000,-Ft + ÁFA, azaz Kilencszáz-

nyolcvanezer,- forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) K336 terhére kerül 

elszámolásra. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezési költségeket az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésben kötelezettségvállalásként szerepeltesse, valamint felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyertes tervezővel a tervezői szerződést aláírja és a kiviteli tervdokumentáció leadása 

után a tervezői díjat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 31. illetve 2020. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Házasságkötési rendelet módosítása Az előterjesztést mindenki megkapta. A 

JÜB mai ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadta. 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól 

és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 8/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. HÉSZ módosítása szükséges ismét a volt játszótér helyén megvalósítandó 

köztéri illemhely miatt. Az előterjesztést mindenki megkapta. A JÜB mai ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 
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A JÜB mai ülésén megtárgyalta és 2 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadta. 

 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A HÉSZ módosításával egyidejűleg szükséges a területről szóló rész 

egyszerűsített eljárásban történő módosításának kezdeményezése. Annyi változás történt, hogy a 400.000 forintos 

árajánlatot nem kell figyelembe venni, mert a folyamatban lévő módosításba bele tudjuk tenni, így ez plusz forrás 

bevonásával nem jár. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községre vonatkozó helyi 

építési szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és azt - az alábbi tervezési programmal - támogatja. 

 

Tervezési program: 

1. A (884/2) hrsz-ú telekre vonatkozóan a Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. 

(VIII. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása, közösségi érdekű kerékpáros pihenőhely 

elhelyezhetőségének érdekében. A jelenlegi Zkk övezetben lévő telek számára új zöldterületi közkert alövezet 

létrehozása, melyben közösségi érdekből létesített épület elhelyezése megengedett, max. 3%-os beépíthetőséggel. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Fertőrákos Községre 

vonatkozó helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó ügyet teljeskörűen intézze, a szükséges iratokat 

aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. augusztus 10., és folyamatos a HÉSZ elfogadásáig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Helyi Választási Bizottsági tagok választása, pár helyen módosult az előző 5 

évhez képest. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására tekintettel a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak 

szerint megválasztja: 

 

Tagok: 

Szerdahelyi Zoltán (9421 Fertőrákos, Fő utca 145.) 

Fekete János (9421 Fertőrákos, Béke köz 7.) 

Szabó László (9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor 19.) 

 

Póttagok: 

Kotsmár Attila Ottóné (9421 Fertőrákos, Fő utca 166.) 

Gaál András (9421 Fertőrákos, Hegy u.2/A.)  

 



9 

 

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

vezetőjét, hogy a bizottság megalakulásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így különösen a bizottsági 

tagok eskütételét, az alakuló ülések összehívását szervezze meg.  

  

Felelős:  dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Lövészklub kérte, hogy használhassák az önkormányzat címerét, melyről 

rendeletünk van, hogy kizárólag a testület adhat erre felhatalmazást. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2019. (VII. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Lövészklub 2019. 07. 19. napján kelt 

levelében a Fertőrákos hivatalos címerének használatáról szóló kérelmét megvizsgálta és annak használatához 

az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 

Jogosult neve, címe: Fertőrákosi lövészklub (székhely 9400 Sopron, Középszikla sor 49.) 

 

Címer felhasználási célja: az egyesület által kiállított okleveleken, valamint ruházaton való megjelenés. 

 

Engedély érvényessége: visszavonásig érvényes. 

 

A címerképet a Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról szóló 

8/1999. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szabályozottak szerint lehet felhasználni. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. augusztus 1., illetve folyamatos. 

Felelős: Palkovits János Polgármester. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Többen megkerestek az ATM miatt, mert több környékbeli önkormányzat fizet a takarékszövetkezetnek, hogy 

üzemeltessen bankautomatát. Értem a bankokat, hogy a rezsicsökkentés miatt 150.000 forintig a készpénzfelvétel a 

lakosság részére ingyenes, ezért nem éri meg automatákat üzemeltetni. Október 31. Takarékbank lesz a szövetkezet, 

utána nehézkes lesz az ilyen jellegű tárgyalás. Sajnos kb. 4 millió Ft/év az üzemeltetés költsége az automatának, mert 

csak külsős cég töltheti fel. Meg lehetne próbálni, hogy a felét átvállalja az önkormányzat. Az ATM megszűnése 

nagyobb érvágás a falunak, mint a bankfiók bezárása. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Jó lenne, ha lenne ATM a faluban, de azt nem támogatom, hogy az önkormányzat fizessen érte. Nem az a feladatunk, 

hogy banki feladatokat is ellássunk. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Amennyiben komolyan gondolkodik róla a testület, mielőtt megkeressük a takarékszövetkezetet, kell egy hely, ahová 

ezt lehet telepíteni. Mert már korábban is volt róla szó, de nem tudtunk olyan helyet, ahol elhelyezhető lenne. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Gondolkodjunk helyszínen először. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt 

üléssel folytatjuk a munkát. 
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Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


