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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

17/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. szeptember 24. napján 16.00 órakor 

megtartott nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Hatos Csaba képviselő, 

Puskás Csaba László képviselő 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a képviselőket és a megjelent hallgatóságot, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A kiküldött 

napirendi pontokat tárgyalnánk, és egy új napirendi pontot vennénk fel, az iskola konyha önrészének igazolásáról 

kellene egy határozatot hozni. Megkérdezem, van a hozzászólás, módosító javaslat a napirendekhez? Amennyiben 

nincs, kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

95/2019. (IX. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Fertőrákos Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása tárgyú beruházás önerő biztosításának igazolásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontokra a beszámolómat mondanám el: 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő megérkezik az ülésterembe. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

82/2019. Óvoda beszámoló elfogadásról az intézményvezető tájékoztatva lett. 

83/2019. Iskola beszámoló elfogadásáról az intézményvezető tájékoztatva lett. 

84/2019. Önkormányzati tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírásra került, a beérkezett pályázatokról a mai zárt ülésen 

dönt a testület. 
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85/2019. E-ON-nal kötött közvilágítás karbantartási szerződés aláírásra került. 

86/2019. Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakasz lezárása után a végleges szakmai dokumentáció az Állami 

Főépítész részére jóváhagyás céljából továbbításra került.  

87/2019. Magyar Falu Program keretében az óvoda udvar felújítására a pályázat benyújtásra került. Időközben 

hiánypótlás is érkezett, melyet határidőben teljesítettünk. 

88/2019. Magyar Falu Programban a traktorbeszerzési pályázat határidőben benyújtásra került. 

90/2019. Közművesítési hozzájárulásról az érintett tájékoztatva lett. 

92/2019. SzSzB tagok választása után az eskütételük megtörtént. 

93/2019. HVB tagok megválasztása után az eskütételük megtörtént. 

 

Fontosabb események: 

09. 03. Választási értekezlet Sopronban a közelgő választások kapcsán. 

09. 16. újonnan megválasztott HVB és SzSzB tagok eskütétele 

09. 20. Fertőmeggyesen voltam az 50 éves Grund Schule ünnepségen, ahol beszéltem a Fertőmeggyesi Polgármester 

Úrral a határátkelő helyzetéről. Ő is elmondta, hogy nincs ráhatása az ügyre, bár a tartomány azt kérte tőle, hogy 

tegyen barikádot a határra, de ezt megtagadta. 

09. 21. Íjász verseny a Fertőrákosi Lövészklub szervezésében. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben a beszámolóval kapcsolatosan nincs kérdés, kérem szavazzunk annak elfogadásáról. Megállapítom, hogy 

a Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. 

BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz való csatlakozás. Minden évben szeptember elején 

megtörténik a csatlakozás. A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

96/2019. (IX. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a 2020.  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 2020. évi 

költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat 

előterjesztéséről gondoskodjék. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. október 02. 

  2020. évi költségvetési javaslat előterjesztése 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése. Írásos előterjesztést mindenki 

megkapta, de ez már a következő testületre fog vonatkozni. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

97/2019. (IX. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást hív össze. 

 

A közmeghallgatás időpontja:  2019. november 26. napján 16.00 óra 

 



3 

 

A közmeghallgatás helyszíne:  Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal I. emelet,  

9421 Fertőrákos, Fő utca 139. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról és helyszínéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. november 26. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Beszerzési szabályzat. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Köszönöm. A tavalyi évben át lett dolgozva a közbeszerzési szabályzat, szükségessé vált a beszerzési szabályzat 

felülvizsgálata. Ez tartalmazza az eljárásrendet és a nyomtatványokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 

1 millió forint feletti beszerzéseknél. A szabályzat kiterjed az önkormányzatra, hivatalra és az óvodára. A hivatal és az 

óvoda tekintetében a kiíró a polgármester, az önkormányzat nevében természetesen a Képviselő-testület, ahogy eddig 

is.  

 

Palkovits János polgármester: 

A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

98/2019. (IX. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Beszerzési Szabályzatát 

és jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként változatlan formában elfogadta. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a szabályzat hatálybaléptetésével 

és alkalmazásával kapcsolatos teendőket intézze. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. szeptember 25. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzata  

jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Főzőkonyha pályázat kapcsán benyújtásra került az első kifizetési igény, 

melynek hiánypótlásában előírták, hogy a Képviselő-testület igazolja formailag kötött határozatban az önerő meglétét. 

A pályázatban 6.899 e Ft önerő van, a valóságban sajnos ennél több van, de ez szerepel a költségvetésünkben. A 

Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

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

99/2019. (IX. 24.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Főzőkonyha (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.) felújításával kapcsolatos előterjesztést és az önerő rendelkezésére állásáról - 

tekintettel a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2019. (IV. 16.) KT határozatára is - 

alábbi határozatot hozta: 

 

Projekt címe: Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása. 

 

Projekt megvalósulási helyszíne: 9421 Fertőrákos, Fő utca 236. 

 

Felhívás neve és száma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17. kódszámú felhívás. 

 

Projekt azonosítója: 1895817209. 

 

Projekt összes költsége a támogatási kérelemmel összhangban: 26.899.807 Ft. 

 

Projekt elszámolható költsége a támogatási kérelemmel összhangban: 23.529.408 Ft. 

 

Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege a támogatási kérelemmel összhangban: 

6.899.813 Ft. 

 

Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő forrása: Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet K71 sora. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az önerő összegét a 

költségvetésben elkülöníti és azt folyamatosan fenntartja a projekt megvalósulása alatt. 

 

Támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatási összeg a támogatási kérelemmel összhangban: 

20.000.000 Ft. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat kapcsán 

a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30., illetve a pályázat elszámolásának lezárásáig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. Én annyit szeretnék elmondani, hogy az elmúlt 5 év lejárt, ez az utolsó rendes testületi ülés, meg szeretném 

hívni a képviselőket és a külső bizottsági tagokat egy cikluszáró vacsorára, hogy fehér asztal mellett beszéljük meg az 

elmúlt 5 éves időszakot. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a 

munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


