FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020. SZÁMÚ
JEGYZŐKÖNYVE
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. január 28. napján 16.00 órakor megtartott,
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester,
Fojtyik József Zsolt képviselő,
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő,
Moeller Marietta képviselő,
Schuster Roland képviselő,
Szabó Ildikó képviselő.
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Külön köszöntöm Kovács József címzetes rendőr Alezredes Urat. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk. Van
valakinek módosító indítványa? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2020. (I. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Rendőrségi beszámoló Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Német Önkormányzat Fertőrákossal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
4. Fertőrákos új közterület elnevezéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
5. A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
6. Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló).
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
7. Egyebek
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
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Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolómat mondanám el.
Lejárt határidejű határozatok:
129/2019. Bérleti díjak felülvizsgálatáról és emeléséről szóló határozat az érintett részére kiküldésre is került, melyre
írásban reagált. Ezt a levelet 2020. január 20. napján továbbítottuk a T. Képviselők részére.
131/2019. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulást a döntésről tájékoztattuk, a módosított Társulási Megállapodás
aláírásra került.
132/2019. HÉSZ módosításról az érintetteket tájékoztattuk, dr. Tóka József jelezte, hogy a kérelmét visszavonja, mert
a Fertő-Hanság Nemzeti park előzetesen nem egyezett bele a belterület kibővítésére és új lakótelkek kialakítására. A
másik három magánszemély a ráeső munkadíjat számlánkra befizette. A tervező iroda jelezte, hogy ebben az esetben
750.000 Ft + ÁFA összegben tudná a rendezési terv módosítást elvégezni, azonban az elfogadott KT határozatban
nem ez az összeg szerepel, így ez a határozat módosítandó.
133/2019. Fertőrákos 1107/2 hrsz. ingatlan licittárgyalása 2020. január 6. napján megtörtént, a hirdetményt
honlapunkon és Facebook oldalunkon, valamint hirdetőtáblákon kihelyeztük, az érintett szomszédos ingatlanok
tulajdonosait is tájékoztattuk a licitről, azonban a kérelmezőn kívül más licitáló nem jelent meg, így az a kikiáltási
áron kelt el. Az adásvételi szerződés azóta aláírásra került, a vevő a vételárat átutalta önkormányzatunk részére.
134/2019. Bölcsőde kiviteli terv elkészítésére a tervezővel a szerződés aláírásra került.
135/2019. Kiserdő utcai perrel kapcsolatos megbízást és a rendelkezésre álló iratokat az ügyvéd részére átadtuk.
Fontosabb események:
December 30. Óévbúcsúztató
Január 6. Fertőrákos 1107/2 hrsz licittárgyalása
Január 9. Sportöltözővel kapcsolatos megbeszélés
Január 9. Barcza Attila Országgyűlési Képviselő Úrral történt megbeszélés
Január 21. Tűzoltószertár tervezésével kapcsolatos megbeszélés
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés a beszámolóhoz, kérem szavazzunk annak elfogadásáról. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. Térjünk át az első napirendi pont tárgyalására. Rendőrségi
beszámoló. Még egyszer köszöntöm r. Alezredes Urat. A tavalyi évben nem volt beszámoló, az év közbeni beszámoló
nem felelt meg erre, így a januári időpont mellett döntöttünk. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a
szót r. Alezredes Úrnak.
Kovács József c. r. Alezredes:
Köszönöm. A választás miatt új Képviselő-testület miatt bemutatkozom, Kovács József vagyok a Körzeti Megbízotti
Alosztályt vezetem a Soproni Rendőrkapitányságon. Az elmúlt évben a Fertő tó bezárása miatt kevesebb volt a
mozgás a településen, így a bűncselekmények száma is csökkent. A statisztikában csak olyan bűncselekmények
szerepelnek, amiknél a büntetőeljárás végig folyt, vagy felfüggesztésre került, ahol volt feljelentés, de nem történt
bűncselekmény, a statisztikában nem szerepel. 10 bűncselekményről tudok beszámolni, egy ekkora településen ez
teljesen elfogadható mérték. A korábban jellemző cselekmények, testi sértés, garázdaság nem volt a tavalyi évben, ez
a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitívan befolyásolja. Vagyon elleni bűncselekmények elkövetési értékei nem
voltak nagyok szerencsére, sorozatbetörés sem volt. Közlekedésbiztonság vonatkozásában felmerült tavaly is a
telepített VÉDA kapu, vagy sebességmérés. A baleseti statisztika nem igényli a fokozott közlekedési ellenőrzést a
településen. Amennyiben az M85 út elkészül, a lehajtó miatt ezt felül fogjuk vizsgálni. A helyiek véleményét meg
fogjuk hallgatni. Sebességet nem úgy fogunk mérni, hogy bejelentjük az időpontot és helyszínt, hanem
szúrópróbaszerűen. Az ittas vezetést pedig folyamatosan ellenőrizzük. Sebességmérést a Közlekedésrendészeti
Osztállyal tervezünk havonta, nem kiszámítható módon megállításos módszerrel. Hogy melyik időszakban mérjünk,
arra kérnénk segítséget. Köszönöm, ha van kérdés, szívesen válaszolok.
Palkovits János polgármester:
Kábítószer forgalmazás és fogyasztás hogyan áll a településen?
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Kovács József c. r. Alezredes:
A településen jellemzően kábítószerrel való visszaélés szokott megvalósulni, tehát fogyasztás. A terjesztés sajnos
látens. Mi egyenruhásként ténykedünk a felderítés nem a mi feladatunk, nem is tudok róla mondani semmit, annak
titkos jellege miatt. Fogyasztás tekintetében egy bűncselekmény történt a tavaly. Sopronban a fogyasztás jóval
nagyobb számban van jelen, Fertőrákoshoz kötődő terjesztés nincs.
Palkovits János polgármester:
Sebességmérést a Margitbányai úton is lehetne tartani. Bár a 40 km/h táblát túlzásnak tartom.
Kovács József c. r. Alezredes:
Ameddig munkaterület, addig lesz sebességkorlátozás. Nagyobb balesetveszély a mély árkok miatt van.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Tavaly decemberben kezdődött a műszaki átadás folyamata, a helyszíni bejáráson jeleztem a kivitelezőnek és a
beruházónak a problémát, azt a tájékoztatást kaptam, hogy az útügyi műszaki előírások szerint csak 3 métert
meghaladó mélység esetén kötelező szalagkorlátot tenni az úttest mellé. Szerintem ez néhány helyen több, a Magyar
Közút Zrt. képviselője, akik átveszik üzemeltetésbe az utat, megígérték, hogy megmérik az árkot több helyen is, mert
szemmel láthatólag ott mélyebb, mint 3 méter. A terv szerint szalagkorlátot egy helyen tettek ki két oldalt 50-50 méter
hosszan kb. az út közepén a boltíves áteresznél.
Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag:
Bicikliút nem készül?
Palkovits János polgármester:
Szó volt róla, de a terv már nem tartalmazta.
Kovács József c. r. Alezredes:
A Meggyesi út behajtása kapcsán megkaptuk az átiratot az önkormányzattól, erről tájékoztattam a kollégákat.
Sebességmérést a Fő utcán terveztünk a felső és az alsó szakaszon is.
Schuster Roland képviselő:
A hajnali átmenő forgalom ideje alatt lenne rá szükség.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
És délután 17-18.00 óra között.
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester:
A rendszám nélküli autókkal lehet valamit csinálni?
Kovács József c. r. Alezredes:
Ez minden környékbeli településen probléma és a rendőrségtől várják a megoldást. Ha a közlekedési helyzet
egyértelmű, pl. nem lehet tőle elférni valahol, akkor tud lépni a rendőrség. Ha csak a falu képét rongálja, akkor nem
tudunk eljárni. Azt kérem, hogy a közútkezelővel kommunikáljanak, ilyen helyzetben mit lehet tenni. A rendőröknek
egyértelmű szabályokat kell teremteni, hogy egyértelműen lehessen intézkedni. A Fertő utcában álló autó ügyében a
Körzeti Megbízott egyeztettet a volt tulajdonossal, aki eladta már, hogy intézkedik az elviteléről. Sopronban ezeket az
autókat a közterület felügyelet elviteti, de ezt egy kisebb település nem tudja megoldani. A Pataki István utcánál
leállított autók pedig magánterületen vannak. A donorautóknál még nagyobb problémák vannak. Szétbontják és
lerakják a maradékot az erdőben. Vagy az idős autók, amik nem kerülnek átírásra. A szemétlerakásnál ugyanez a
probléma, ott is egy térfigyelő kamerarendszer jelenthet problémát. Ha a lakosság ilyet észlel, arra kérem őket, hogy
jelezzék a rendőrségnek.
Ambrózy Andrea:
Napok óta égetnek a sportpálya mellett. Veszélyes hulladékok is vannak ott.
Palkovits János polgármester:
A település gondnokai tüzelik az ágakat, veszélyes hulladékokat természetesen nem. Utánanézek, de biztos, hogy
veszélyes anyagokat nem égetnek.
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Moeller Marietta képviselő:
Nem lehetne a gondnokokat végig küldeni a Fő utcán havonta egyszer, hogy szedjék össze a szemetet?
Palkovits János polgármester:
Tervezünk felvenni egy plusz főt, aki a parkokat tenné rendbe. 30 éve tudjuk, hogy így élnek az emberek, kihelyezünk
szemétgyűjtőket és mellé dobják a szemetet.
Földes Tamás:
A Margitbányai út lezárásánál a Meggyesi út túloldalán az osztrák rendőrök és bírságoltak. Rendszeresen ki kellene
állni a magyar oldalra is. Az osztrákok akcióznak, mi miért nem tudjuk megtenni?
Kovács József c. r. Alezredes:
Ennél egy kicsit több feladatunk van, hogy ott álljunk folyamatosan. Ezen a területen csak szőr mentén voltunk kinn.
Erre a területre kellene egy oszlopot állítani, hogy nem tudjanak kimenni. Mi nem azért megyünk ki a Meggyesi útra,
hogy bírságoljunk, de a KMB tömegével hozza a bírságokat.
Földes Tamás:
Volt a határnál kapu, de azt is leszedték.
Palkovits János polgármester:
Köszönjük a beszámolót, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
7 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2020. (I. 28.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

közbiztonságának

helyzetéről,

a

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: azonnal.
Palkovits János polgármester:
Köszönjük a r. Alezredes Úr beszámolóját. Térjünk át a következő napirendi pontra. Német Önkormányzattal kötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata. Előterjesztést mindenki megkapta. Néhány hónapja kötöttük a
megállapodást, módosítani nem szükséges. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2020. (I. 28.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Községi Önkormányzat 113/2019. (XI. 26.)
KT határozatával és a Német Önkormányzat Fertőrákos 61/2019. (XI. 26.) NÖ határozatával elfogadott
Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és annak módosítását nem kezdeményezi.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: folyamatos
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. 2020. évi közbeszerzési terv. Minden évben el kell készíteni, a jelenlegi
adatok alapján állítottuk össze. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi
határozati javaslatot fogadta el:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2020. (I. 28.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési
Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2020. december 31.
Fertőrákos Község Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terve
jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Közterület elnevezés. Kőhíd tábla elejében van egy utca, ahol elkezdődtek az
építkezések, ennek az utcának nincs neve. Halastó utcára neveznénk el.
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester:
Jó, hogy elnevezzük azt az utcát, de az útrészt nem tudnánk valahogyan megszerezni?
Palkovits János polgármester:
Le kellene adni az összes tulajdonosnak.
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester:
Ez nem járható.
Fojtyik József képviselő:
Össze kell szedni az összeset?
Palkovits János polgármester:
Igen. Annak idején elmulasztották ezt az utat átadni az önkormányzatnak. Valaki azt is mondta, hogy nem adja el,
mert abból még jó pénz fog befolyni. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2020. (I. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos új közterület elnevezéséről szóló
előterjesztést megvizsgálva úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban Fertőrákos külterület 0106/183
helyrajzi számon felvett „kivett út” megnevezésű közterület a „Halastó utca” elnevezést kapja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat szerinti közterület
elnevezését a Központi Címregiszterben vezettesse át, valamint felkéri a polgármestert, hogy a változásról
tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatalát és valamennyi
Fertőrákoson közszolgáltatást nyújtó céget, szervezetet, valamint tájékoztassa a lakosságot helyben szokásos
módon történő közzététellel.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Településképi rendelet módosítása. JÜB mai ülésén megtárgyalta, a Jegyző
Úr elmondta a módosítás indokait, mindenki itt volt már. A szakhatóságokat megkerestük, mindenki hozzájárult.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a
településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 28.)
önkormányzati rendeletet elfogadta.
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A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Költségvetés I. forduló. PB tegnapi ülésén végig tárgyalta. Átadom a szót.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
Tegnapi ülésünkön a gazdálkodási ügyintéző ismertette a költségvetést, tettünk javaslatokat a módosításra, ezek el is
készültek és kiosztásra kerültek, amit ezúton is köszönünk. Javaslom, hogy menjünk végig a táblázatokon.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Köszönöm. Először az intézményekkel kezdeném és végül jönne az önkormányzat ismertetése. Elsőként az óvoda.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 39 656 712 forint, ebben 7 fő óvónő, 1 fő óvodai asszisztens, 3 fő dajka, 1
fő karbantartó (4 órás) bére szerepel. Egy fő részére terveztünk 30 éves jubileumi jutalmat, a dolgozóknak béren kívüli
juttatásként 150.900 forint jár Szép Kártyán. Közlekedési költségtérítés 6 fő részére került tervezésre 812.400 forint
összegben. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 43 386 047 forint. Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra 1 millió forintot terveztünk 2 fő külsős
fejlesztőpedagógus költségeire. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 897 691 forint
összesen a táblázatban szereplő bontásban. Közüzemi díjakra a tavalyi évi teljesülés alapján 2 millió forintot
terveztünk, karbantartásra 2 675 000 Ft, ebből új kapura 2 millió forint. Üzemorvos 100.000, egyéb szolgáltatásokra
240.000 forintot. Dologi kiadások összege összesen 7 665 400 forint. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 787
402 forint +ÁFA (asztalok, székek Méhecske csoport 500.000,- ; kerti játékok 500.000.). Költségvetési kiadások
összesen 60 949 138 forint. A bevételi oldalon a következő tételek szerepelnek: normatív támogatás: 49.354.200,- Ft
(tavalyi évhez képest 2.728.200.- Ft-tal kevesebb); önkormányzati kiegészítés: 10.744.850 ,-Ft ( tavalyi évhez képest
6.927.371.- Ft-tal több). A tavalyi évhez képest 6.927.371.- Ft-tal több kiegészítés oka a 2.728.200.- Ft-tal kevesebb
normatív támogatás, a 30 éves jubileumi jutalom + annak járuléka (1192 E), a minimálbér és garantált bérminimum
emelkedése + járuléka (800 E), valamint a kapu javítása (2000 E).
Térjünk át a Polgármesteri Hivatalra.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 922 200 forint 6 fő köztisztviselő, 1 fő munkatörvénykönyves
dolgozóval számolva. Béren kívüli juttatások 1 005 400 (150.900 Ft Szép kártya). Közlekedési költségtérítés 4 fő
részére 400.000 forint. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 30 021 500 forint, anyakönyvvezetői feladatok ellátására
200.000 forint, reprezentációra szintén 200.000 forint. Külső személyi juttatások 400 000 Ft, személyi juttatások
összesen 30 421 500 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 434 598 Ft. Szakmai anyagok
beszerzése 200 000 Ft (könyv, folyóirat beszerzés), üzemeltetési anyagok beszerzése 400 000 Ft (irodaszer,
nyomtatvány, tisztitószerek, karbantartási anyagok festékkazetta). Informatikai szolgáltatások igénybevétele 300.000
forint. Közüzemi díjak 1.200.000 forint. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200.000
forint.
Szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások 700 000 Ft (tárgyi eszközök nyilvántartása, továbbképzés, szakmai előadások,
üzemorvos), egyéb szolgáltatások 250 000 Ft (bank és postaköltség, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások).
Szolgáltatási kiadások összesen 2 350 000 Ft. Kiküldetések 250.000 Ft. Egyéb dologi kiadások 100.000 forint,
felszámított ÁFA majdnem 900.000 forint, Dologi kiadások összesen 4 477 500 forint.
Egy
asztal
beszerzést
tervezünk 100.000 Ft + ÁFA összegért. Költségvetési kiadások összesen 40 460 598 Ft. Hivatal bevételeinél 100.000
forinttal számolunk esküvői díjakból befolyó összegekre, valamint az iskolával kötött feladatmegosztási
megállapodásban foglaltakra tekintettel 2.656.440 Ft. Előző év költségvetési maradványa a hivatalnak 3 143 209 Ft.
Központi, irányító szervi támogatás 34 560 949 Ft, (normatíva: 29.907.400, önkormányzati kiegészítés: 4.653.549.,
ami 4.355.928.- Ft-tal kevesebb, mint 2019-ben). Finanszírozási bevételek összesen 37 704 158 Ft.
Térjünk át az önkormányzatra.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen 17 907 552 Ft 7 fő besorolás szerinti bér (1 fő zöldterület kezelő,
1 fő könyvtáros, 1 fő védőnő, 4 fő gondnok- 2 teljes+ 2 félállású). Jubileumi jutalom egy fő részére 1 441 488 Ft
összegben. Béren kívüli juttatások 825 900 forint. Közlekedési költségtérítés 1 fő részére 100.000 forint. Választott
tisztségviselők juttatásai 2 053 596 Ft (Polgármester tisztelet díja: 130.000x12, költségtérítés: 41.133x12).
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 170 000 Ft (Mithrasz:
900 óra x 1.300 Ft/óra). Reprezentáció 400.000 forint. Külső személyi juttatások összesen 3 623 596 Ft, Személyi
juttatások összesen 23 898 536 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 348 629 Ft.
Szakmai anyagok beszerzése 290 000 Ft, üzemeltetési anyagok beszerzése 3 425 000 [védőnő: (irodaszer: 50.000,;tisztitószer: 100.000,-; kisműszerek: 75.000.-;), önk: ( irodaszer, nyomtatvány, festékkazetta, karbantartási
anyagok:2.000.000,- üzemanyag:950.000,- karácsonyi ajándékcsomag 250.000.-)]. Készletbeszerzés összesen 3 715
000 Ft. Informatikai szolgáltatások 1 570 000 Ft, telefondíjak 600.000 Ft. Közüzemi díjak összesen 5.5 millió Ft,
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vásárolt élelmezés 9.5 millió Ft, Bérleti és lízing díjak 1 200 000 Ft (búcsú 300.000.-, családi nap 500.000 Ft
sátorbérlésre, WC fülke bérlet Mithrasz 200.000.- WC fülke bérlet játszótér 200.000.).
Karbantartási költségek összesen 16 047 805 Ft + ÁFA összegben a külön táblázatban részletezve.
Fő u.190. nemzetiségi iroda festés
Buszforduló melletti parkoló murvázása
0105 hrsz bekötőút murvázása
Boglárhegy Kereszt u. murvázása
Közvilágítás Meggyesi u.
Közvilágítás Manőver u.
Közvilágítás Kiserdő u.
Közvilágítás Malom u.
Közvilágítás Zsilip u.
Közvilágítás Felsősziklasor
Bölcsöde 1 db oszlop kiváltása
Összesen

120 400
652 200
4 975 300
5 626 400
450 000
350 000
230 000
750 000
1 500 000
115 000
1 278 505
16 047 805

32 508
176 094
1 343 331
1 519 128
121 500
94 500
62 100
202 500
405 000
31 050
345 196
4 332 907

152 908
828 294
6 318 631
7 145 528
571 500
444 500
292 100
952 500
1 905 000
146 050
1 623 701
20 380 712

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen 23 707 300 Ft (fogászati ellátás 3.397.300-, műszaki
szakértés:4.000.000, üzemorvos: 50.000,--Ft, adatvédelmi tanácsadás (GDPR) 520.000.- tervezési díjak melléklet
szerint: 15.465.000.).
Bölcsöde építés projektmenedzsment
Iskola tetőfelújítás kiviteli terv
Új óvodai csoportszoba kialakítása engedélyes terv
Tűzoltószertár engedélyes terv
Bölcsöde kiviteli terv
Szt. Sebestyén u. burkolatfelújítás kiviteli terv
Felsősziklasor járda + vízelvezetés kiviteli terv
HÉSZ módosítás
Összesen

3 675 000
980 000
1 560 000
4 600 000
2 450 000
630 000
720 000
850 000
15 465 000

992 250
264 600
421 200
1 242 000
661 500
170 100
194 400
229 500
4 175 550

4 667 250
1 244 600
1 981 200
5 842 000
3 111 500
800 100
914 400
1 079 500
19 640 550

Dr. Nagy Attila jegyző:
A tervezéseknél annyit szeretnék elmondani, hogy a 2019. évben megrendeltük a bölcsőde engedélyezési terveit
2.050.000 Ft + ÁFA összegért, a kiviteli terveit 2.450.000 Ft + ÁFA összegért. Ez az összesen 4.500.000 Ft + ÁFA
összeg benne szerepel a bölcsőde pályázatunkban, azonban ennek az elszámolása csak 2021-2022-ben fog
realizálódni. A tűzoltószertár engedélyes tervére szintén 2019. évben elkülönített 4.6 millió forint sikeres pályázat
esetén visszafolyhat a költségvetésünkbe.
Földes Tamás:
Ez miért van benne kétszer?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ez nincs benne kétszer, ez a költség 2019. évről áthúzódó költség. A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a K336
soron a Rét u. burkolat engedélyes és kiviteli terv elkészítése 630.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön átnevezésre Szt.
Sebestyén utca burkolatfelújítás kiviteli tervre a későbbi Magyar Falu pályázat beadása céljából, valamint javasolta a
K336 soron a Laktanya melletti járda megterveztetése 275.000 Ft + ÁFA összegben is kerüljön kivételre. Így a
Magyar Falu pályázatba nem a Béke utca járdát adnánk be, hanem megterveztetnénk a Szent Sebestyén utcán és azt
adnánk be, így beleférnénk a 15 millió forintba. A Rét utca tervezést azért vonnánk vissza, mert a tegnapi napon
keresett meg a Blue&Green Mérnöki Iroda, hogy a Soproni Vízmű Zrt. megbízásából elkészítette a Rét utca Nyárfa
köz nyomott szennyvízgerincvezeték kiváltásáról szóló gravitációs rendszerű szennyvíz rendszer terveit, melyet
hamarosan beadnak engedélyeztetésre. Erre tekintettel azt gondolom, hogy a pályázatot nem tudjuk benyújtani, mert
addig ne készíttessünk aszfalt utat, ha ott még a csatornarendszert kicserélik.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Beruházási munkák a táblázat szerint a következők:
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Honlap fejlesztés
Déli lakótelep szennyvízberuházás I.ütem
Déli lakótelep szennyvízberuházás II.ütem
Bölcsöde építés tartalékkeret
Teherautó beszerzés
Vízmű közműberuházások
Mérlegasztal (védőnő)
Összesen

164 000
41 828 623
25 059 040
10 000 000
6 500 000
10 000 000
90 000
93 641 663

44 280
2 700 000
1 755 000
2 700 000
24 300
7 223 580

208 280
41 828 623
25 059 040
12 700 000
8 255 000
12 700 000
114 300
100 865 243

K61
K62
K62
K62
K64
K64
K64

Dr. Nagy Attila jegyző:
Itt a PB javaslata alapján a teherautó beszerzés költségeit megemeltük 5.8 millió forintról 6.5 millió forintra, mert az
merült fel, hogy billenő platós autót szerezzünk be. Kértem ajánlatokat új, dupla kabinos platós teherautóra, 5.4 millió
Ft + ÁFA a legolcsóbb (Peugeot és Citroen).
Földes Tamás:
Ekkora emeléssel nem lehet billenőst beszerezni, az legalább 2 millió Ft plusz költség. Sajnos Toyota Dyna már nem
elérhető, így szerintem a legjobb a Ford.
Fojtyik József képviselő:
Nekem a Fiat teherautóm nagyon jó és az egyik legolcsóbb és a szervíze sem drága.
Földes Tamás:
Déli lakótelep II. ütem miért van benne?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Varga Ákos a vízmű Műszaki Igazgatójával egyeztettünk, megírtam a levéltervezetünket, mely náluk van átnézésen.
Ez arról szólna, hogy az öt érintett önkormányzat Fertőrákos és Kópháza tekintettében tegyen kivételt a beruházás
megvalósítása és Szakértői Bizottság általi finanszírozására. Ezért cserében viszont azt kérik, hogy a bérleti díjakból
fennálló pozitívumunkról mondjunk le, ez csak a szennyvíz rendszerben 60 millió forint. Ez soha nem folyna be
Fertőrákoshoz, a későbbi beruházások vagyonából kerülne ez csökkentésre a könyvelésben. Mivel itt vagyonnal való
döntésről van szó, mindenképpen testületi döntés szükséges. Ezért cserébe meg tudnák valósítani a II. ütemet, mely 25
millió forintra van beárazva.
Földes Tamás:
De addig ne rendeljük meg a beruházást.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Természetesen nem. Reméljük, hogy így átmegy és a vízmű fogja megfinanszírozni.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
A felújítási munkák pedig a következők:
Óvoda fűtéskorszerűsítés
Óvoda udvar rendezés (önrész; Magyar Falu pályázaton elnyert összeg 5 mFt)
Összesen

3 691 580
3 930 682
7 622 262

996 727
1 061 284
2 058 011

4 688 307
4 991 966
9 680 273

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Dologi kiadások összesen 109 675 730 Ft + ÁFA lenne, Egyéb nem intézményi ellátások összesen nettó 9 910 000 Ft
az alábbi bontásban: lakásfenntartási támogatás:450.000,-; települési támogatás 900.000,-; újszülött támogatás
1.400.000.- temetési segély: 1.200.000,- köztemetés 200.000, iskolakezdési támogatás 2.060.000.gyógyszertámogatás: 450.000,-;idősek köszöntése 1.900.000, Bursa 100.000. Felsőfokú ösztöndíj: 1.250.000 Ft.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 649 000 Ft (Pereszteg Község Önkormányzat által
koordinált orvosi ügyelet 1.359.000 Hulladékgazdálkodási Társulás 390.000.- Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 1.600.000.- fogászati ügyelet 300.000.-). Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 41
691 865 Ft (egyesületek támogatása: 4.900.000,--, háziorvosok rezsi hozzájárulása 720.000.- Sportöltöző önrész
36.071.865.- [ 2/2019 (II.19.) Ör. rendelet alapján 20.987.185.-; 26/2019 (III. 26.) KT határozat alapján 2.384.680.-;
tartalékkeret 12.700.000.- ].
Tartalékok 37 766 266 Ft, ebből Vízmű elkülönített számlán 18.410.600.-; 2018. évi beszámoló után fizetendő
5.600.000.-; 2019. évi beszámoló után fizetendő kb. 4.000.000.-; szabad tartalék így összesen csak 9.755.666 Ft, ezért
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javasoljuk, beruházások közül valamiket ki kellene húzni, hogy a tartalék nagyobb legyen. Költségvetési kiadások
összesen 362 773 685 forintot tesznek.
Az önkormányzat bevételi oldala. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron 74 789 485 Ft az
alábbi bontásban: zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok: 4.848.480,-; közvilágítás: 7.424.000,-; közutak
karbantartása: 3.282.420,-; egyéb önkormányzati feladatok: 7.000.000,-; lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:
35.700-; üdülőhelyi feladatok támogatása: 4.943.250,-; hivatal működésének támogatása: 29.907.400,-; kiegészítő
támogatás: 16.927.835.-; polgármesteri illetmény támogatása: 420.400.-. Ezek a normatívák, ezeket nem tudjuk
befolyásolni. Óvoda normatívája 49 354 200 Ft. Szociális feladatok támogatása: 9.910.000,-; gyermekétkeztetés:
9.374.367, kulturális feladatok támogatása: 2.854.782.-; muzeális feladatok támogatása: 7.168.000.- (ez 2019. évi
adat). Önkormányzatok működési támogatásai összesen 153 450 834 Ft. OEP támogatás védőnői és fogorvosi
feladatok ellátására 8 794 800 Ft. Felhalmozási célú önkormányzati támogatásoknál szerepeltetjük a főzőkonyha
pályázatból befolyó 20 000 000 Ft-ot, ez a pályázat sajnos utófinanszírozott volt. Vagyoni típusú adók 25 714 834 Ft,
ebből építményadó: 4.291.580,--, kommunális adó: 9.368.524,-- telekadó: 12.054.730 Ft. Iparűzési adó: 30 909 568
Ft. Idegenforgalmi adó 5 435 650 Ft. Közhatalmi bevételek összesen 72 537 964 Ft. Szolgáltatások ellenértéke
összesen 28 792 584 Ft, ebből bérleti díj: 27.292.584,--Ft, ennek nagy része a vízműtől beérkező havi elszámolás,
földbérlet: 500.000,--, sírhely megváltás: 1.000.000 Ft. Kőfejtő bérleti díj a 2019. adat alapján 22 654 201 Ft. Óvodai
étkeztetés bevétele 17fő x 472.- Ft x 220 nappal számolva 1 765 280 Ft. A 1107/2 hrsz. értékesítéséből már befolyt a
teljes vételár bruttó 8.400.000 Ft. Értékpapírban 40 millió forint van, a z előző évi pénzmaradvány pedig 91 222 076
Ft.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A PB tegnapi határozatáról kellene a Képviselő-testületnek dönteni, hogy ezt elfogadja-e?
Ez a következő:
1.
2.
3.
4.

5.

A K64 rovatszámon szereplő teherautó beszerzés 6.500.000 Ft + ÁFA összegre emelése.
A K71 soron lévő Béke utca járda Magyar Falu pályázatba benyújtásához szükséges önrész 5 291 817 Ft +
ÁFA összegben kerüljön kivételre.
A K71 soron lévő Szent Sebestyén utca burkolatfelújítása 12 170 500 Ft + ÁFA összegben kerüljön kivételre.
A K336 soron a Rét u. burkolat engedélyes és kiviteli terv elkészítése 630.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön
átnevezésre Szt. Sebestyén utca burkolatfelújítás kiviteli tervre a későbbi Magyar Falu pályázat beadása
céljából.
A K336 soron a Laktanya melletti járda megterveztetése 275.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön kivételre.

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
Kevés volt a tartalék, ezt növelni kell, ezért kell kihúzni beruházásokat. Sok beruházásunk fut, ami önrészt kíván.
Moeller Marietta képviselő:
Szerintem a Béke utca sokkal égetőbb kérdés, mint a Szent Sebestyén utca. A Béke utca sokkal nagyobb forgalmat
bonyolít le.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A külön lapon található utolsó táblázatban pedig azok szerepelnek, melyekre kértünk árajánlatot, de nem kerültek bele
a költségvetésbe:
Béke u. járda + árok felújítás
Szt. Sebestyén u. burkolatfelújítás
Alsósziklasor 1-9. felújítása
Gyalogátkelő festés
LED-es figyelmeztető jelzőlámpa készlet
Napelemes, radaros figyelmeztető tábla
Fő u.155-159. járda felújítása
Kőbánya sor járda építés
Fő u. laktanya előtti járda kiviteli terv
Konténer lomtalanításhoz / db
Szervergép + router
Összesen:
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17 102 841
12 170 500
18 837 600
1 466 160
934 260
2 492 700
4 097 850
2 281 375
275 000
200 000
327 000
60 185 286

4 617 767
3 286 035
5 086 152
395 863
252 250
673 029
1 106 420
615 971
74 250
54 000
88 290
16 250 027

21 720 608
15 456 535
23 923 752
1 862 023
1 186 510
3 165 729
5 204 270
2 897 346
349 250
254 000
415 290
76 435 313

Palkovits János polgármester:
Itt javaslom, hogy a Fő utca 155-159. közötti járdaszakasz költsége kerüljön bele a költségvetésbe. Ez a járda kimenne
teljesen a Kitelepítettek Emlékműve mellett a hídig és a kút felett is egy rács lenne.
Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, lezárom a vitát és a következő módosításokról kellene szavazni:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

A K64 rovatszámon szereplő teherautó beszerzés 6.500.000 Ft + ÁFA összegre emelése.
A K71 soron lévő Béke utca járda Magyar Falu pályázatba benyújtásához szükséges önrész 5 291 817 Ft +
ÁFA összegben kerüljön kivételre.
A K71 soron lévő Szent Sebestyén utca burkolatfelújítása 12 170 500 Ft + ÁFA összegben kerüljön kivételre.
A K336 soron a Rét u. burkolat engedélyes és kiviteli terv elkészítése 630.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön
átnevezésre Szt. Sebestyén utca burkolatfelújítás kiviteli tervre a későbbi Magyar Falu pályázat beadása
céljából.
A K336 soron a Laktanya melletti járda megterveztetése 275.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön kivételre.
A K71 rovatszámon (felújítás) a Püspöki Kastélytól a Rákos patak hídjáig tartó járdaszakasz felújítása
kerüljön bele 4 097 850 Ft + ÁFA összegben.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2020. (I. 28.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés I. fordulójára
beterjesztett előterjesztést és azt az alábbi változtatásokkal fogadja el:
1. A K64 rovatszámon szereplő teherautó beszerzés 6.500.000 Ft + ÁFA összegre emelése.
2. A K71 soron lévő Béke utca járda Magyar Falu pályázatba benyújtásához szükséges önrész 5 291 817
Ft + ÁFA összegben kerüljön kivételre.
3. A K71 soron lévő Szent Sebestyén utca burkolatfelújítása 12 170 500 Ft + ÁFA összegben kerüljön
kivételre.
4. A K336 soron a Rét u. burkolat engedélyes és kiviteli terv elkészítése 630.000 Ft + ÁFA összegben
kerüljön átnevezésre Szt. Sebestyén utca burkolatfelújítás kiviteli tervre a későbbi Magyar Falu
pályázat beadása céljából.
5. A K336 soron a Laktanya melletti járda megterveztetése 275.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön
kivételre.
6. A K71 rovatszámon (felújítás) a Püspöki Kastélytól a Rákos patak hídjáig tartó járdaszakasz felújítása
kerüljön bele 4 097 850 Ft + ÁFA összegben.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes ülésre
az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet terjessze be a fentiek
figyelembevételével.
Határidő: 2020. február 24.
Felelős: Palkovits János polgármester
Palkovits János polgármester:
Térjünk át az egyebekre.
Tegnapi napon sikerült beszélnem Steinheim-iekkel, úgy néz ki, hogy 20-50 fővel jönnének az idén. Ez attól függ,
hogy a zenekaruk jön-e? Ha igen, akkor a zenekar költségeit saját maguk fedezik. A nyári időszak nem igazán jó, mert
ekkora csapatot nem tudunk elszállásolni, azt javasoltam nekik, hogy jöjjenek szeptemberben a Szüreti felvonulásra.
Négy napra jönnének és lenne benne egy nap soproni kirándulás és ha belefér, akkor Fertőd, hagy ismerjék meg a
településünket és a környékünket. Schuster Képviselő Úr írt egy e-mailt, amire a Jegyző Úr válaszolt, amit minden
képviselő meg is kapott. A Rét utca csatornaberuházás miatt a Rét utca burkolat tervezése egyelőre elmarad.
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Schuster Roland képviselő:
Annyit kérhetek, hogy murvát tudnának hozni a munkások? Nem kell hengerezni, mi majd elterítjük.
Palkovits János polgármester:
Természetesen. Hírmondó. Orbánné Kalmár Judittal beszéltem, vállalná a Hírmondó szerkesztését a továbbiakban is,
valamint egy faluról szóló nyomtatvány összerakását is. Ezt a Mithrasz pénzből számolnánk el. Ebben lehetne
biztosítani helyet a vállalkozók részére.
Földes Tamás:
Kellene egy képviselő, aki ezt összefogná, vagy a mi időnkben volt egy szerkesztőbizottság, hogy mi kerüljön bele a
lapba. Ez sajnos munkával jár, magától nem áll össze a lap. Azt is ki kell találni, évente hány lap jelenjen meg és mi
legyen a cikk leadási határidő.
Palkovits János polgármester:
Beszélek a Judittal, kérek tőle árajánlatot és visszatérünk rá.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Én két dolgot szeretnék megbeszélni a T. Képviselőkkel. Benne van a költségvetés tervezetében új honlap készítése.
Megbeszélném a céggel, hogy jöjjenek a hivatalba és tartsanak egy prezentációt, miből lehet választani és milyen
formátum lenne. A képviselők ott ezt eldönthetnék és az üzemeltetésre is ki kellene azt találni, hogy ennek ki lenne a
felelőse. Úgy gondoltam, hasonlóan a soproni honlaphoz, lenne a kezdő oldalon egy „Önkormányzat”, „Eügyintézés”, „Turizmus” stb. ablak. Az önkormányzatot és az E-ügyintézést természetesen a hivatal töltené fel
rendelettel, meghívókkal jegyzőkönyvekkel stb., de a többinek kellene egy felelős. A másik az Erzsébet Patika
vezetőjének levele a megemelt bérleti díjról. Erre kellene válaszolnom, tartja magát a testület a meghozott bérleti díj
emeléshez?
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
Igen, nem emeltük akkora összeggel.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Köszönöm, ha mindenki egyetért, akkor ennek alapján írom meg a válaszomat.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

Kmf.

Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző
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