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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

2/2020. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. február 25. 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. 

 

Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda Intézményvezető, 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. A 

kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk, melyhez a tegnapi Pénzügyi Bizottság javaslata alapján két új 

halaszthatatlan napirendet vennénk fel. Van valakinek egyéb 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 

7/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Németh Lajos és Némethné Takács Judit (mindketten Fertőrákos Kiserdő utca 4.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Mihály András és Mihályné dr. Závecz Szilvia (mindketten 9400 Sopron, Várkerület 11.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. A Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 1050/74 hrsz. ingatlan 

vezetékes ivóvíz bekötésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Óvodai beiratkozás időpontjáról szóló fenntartói döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

5. A helyi építési szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának 

kezdeményezése [132/2019. (XII. 10.) KT határozat módosítása].  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Német Önkormányzat Fertőrákos tájékoztatása a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI ingó és 

ingatlanvagyonának állapotáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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7. Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati 

rendeletének módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének II. fordulós megtárgyalása és az arról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Turisztikai információs táblák felújítására szóló döntés.  

HALASZTHATATLAN DÖNTÉS IGÉNYLŐ ÜGY! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Turisztikai kiadványokról szóló döntés. 

HALASZTHATATLAN DÖNTÉS IGÉNYLŐ ÜGY! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. Egyebek 

 

Palkovits János polgármester: 

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

 

Lejárt határidejű határozatok: 

4/2020. Közbeszerzési terv megküldésre került a közbeszerzési tanácsadó részére. 

5/2020. Halastó utca közterület elnevezése a lakcímnyilvántartó rendszerben átvezetésre került. 

6/2020. 2020. évi költségvetés I. fordulójában elfogadott változások átvezetésre kerültek és rendelet-tervezetként 

előterjesztettük a mai ülésre. 

 

Fontosabb események: 

Február 3. Szent Sebestyén utca szilárd burkolattal történő ellátásával kapcsolatosan helyszíni bejárás a tervezővel. 

Február 5. Sportöltöző kiviteli tervdokumentáció készítése ügyében személyes megbeszélés a tervezővel. 

Február 10. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Települési Tanácskozás 

Február 11. Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. székhelyén történt megbeszélés a Patak sori kerékpárút és kerékpáros 

pihenő kialakítása Fertőrákoson tárgyú GINOP pályázattal kapcsolatosan. Dr. Kárpáthy Béla Vezérigazgató Úr arról 

tájékoztatta Jegyző Urat, hogy 3 millió FT + ÁFA összeg lehet szükséges a beruházás megvalósításához, melyet 

átcsoportosítással megpróbálnak megoldani, ezt a költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetjük. Jelenleg a nyertes 

vállalkozóval történő szerződéskötés van folyamatban, annak megtörténte után nyilvános sajtórendezvény és 

projektindító kerül megszervezésre. A beruházás befejező határideje 2020. szeptember 30. napja. 

Február 12. Honlappal kapcsolatos megbeszélés 

Február 18. Honlappal kapcsolatos megbeszélés 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés a beszámolóhoz, kérem szavazzunk annak elfogadásáról. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. Térjünk át az első napirendi pont tárgyalására. Németh Lajos 

kérelme. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Ezt már egy jó ideje tárgyaljuk, de nem akar nyugvópontra jutni. 

A testület utolsó döntése az, hogy peres úton szólítja fel a tulajdonosokat a telekhatárra való visszavonulásra. A PB 

tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta a kérelmet és az előterjesztést és annak elfogadását javasolja. Nem tehetünk kivételt 

senkivel, valamint ez a terület út besorolású forgalomképtelen vagyontárgy, így nem is tudnánk eladni. 

 

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 

8/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Kiserdő utcai ingatlanok 

önkormányzati útra való túlterjeszkedéséről szóló előterjesztést, valamint Németh Lajos és Némethné Takács 

Judit (mindketten Fertőrákos, Kiserdő utca 4.) 2020. 01. 30. napján kelt kérelmét és a korábbi határozatokban 

foglalt döntéseit [22/2019. (III. 26.) KT határozat; 55/2019. (V. 28.) KT határozat; 66/2019. (VI. 25.) KT 

határozat; 135/2019. (XII. 10.) KT határozat] fenntartja. 

 

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

döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. 03. 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pont tárgyalására. Mihály András kérelme. Az írásos előterjesztést mindenki 

megkapta. Telket vásároltak a Kőbánya soron, az előző tulajdonos a HÉSZ alapján a telekalakítást elvégezte, így a 

közműcsatlakozások kikerültek közterületre. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta a kérelmet és az előterjesztést és annak elfogadását nem javasolja. Az eladó tudta, 

hogy útleadási kötelezettsége van és ebbe a közmű áttétel is beletartozik. A vevő által elszenvedett kárt az eladóval 

kell rendeznie., nem az önkormányzattal. Ez a költség nem az önkormányzatot terheli.  

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, akkor a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az alábbira módosítom: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mihály András és Mihályné dr. Závecz Szilvia 

(mindketten 9400 Sopron, Várkerület 11.) 2020. 02. 06. napján kelt, Fertőrákos 346/12 helyrajzi számú ingatlanuk 

ivóvíz és szennyvíz aknájának áthelyezése tárgyában kelt kérelmét és azt nem támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőket 

tájékoztassa. 

 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi 

határozati javaslatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mihály András és Mihályné dr. Závecz 

Szilvia (mindketten 9400 Sopron, Várkerület 11.) 2020. 02. 06. napján kelt, Fertőrákos 346/12 helyrajzi számú 

ingatlanuk ivóvíz és szennyvíz aknájának áthelyezése tárgyában kelt kérelmét és azt nem támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

kérelmezőket tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. március 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pont tárgyalására. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Önkormányzati telket 

lehet kialakítani a Szőlős utca Pataki István utca sarkán a déli lakótelep szennyvíz beruházás után. Erre a telekre a 

szennyvízbekötés megtörtént, az ivóvíz bekötésére kértünk 3 árajánlatot. Ha benn vannak a közművek a telken, akkor 

nagyobb értéket képvisel. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 
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Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta a kérelmet és az előterjesztést és annak elfogadását javasolja. Szóba jött az is, hogy 

a kialakított murvás utat nem bontsuk majd el, hanem tartsuk meg és egyirányúsítsuk lefelé.  

 

Palkovits János polgármester: 

Ahol az új gerinc jön le, ott lett murvás út. A szélessége nincs meg, nehogy probléma legyen, ezért lenne egyirányú. 

Régen ez egy földút volt, de a nagy esők levitték a sarat egészen a Fő utcáig. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 

Fertőrákos 1050/74 helyrajzi számú ingatlan ivóvízbekötésére beérkezett árajánlatokat és azok közül A.G.L. 

Kft. (9400 Sopron, Újdűlő utca 34.) 2020. 02. 10. napján kelt árajánlatát fogadja el 498.750 Ft + ÁFA, azaz 

négyszázkilencvennyolcezer - hétszázötven forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat és 

szervei 2020. évi költségvetés K334 rovatszámán kerül elszámolásra.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval a 

szerződést aláírja, annak megvalósulása után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pont tárgyalására. Óvodai beiratkozás időpontja. Előterjesztést mindenki megkapta. 

Van valamilyen kiegészítése az óvoda vezetőnek? 

 

Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda Intézményvezető: 

Csak annyi, hogy a jogszabály azt mondja ki, hogy április 20. és május 20. közötti időszakra lehet kitűzni, mi a 

korábbi időpontra tettük. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 

az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda Kindergarten 

Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiratkozásról szóló 

hirdetményét és azt - jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként - jóváhagyja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a hirdetményt az 

intézmény hivatalos honlapján tegye közzé. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetményt az 

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a helyben szokásos egyéb módon tegye közzé. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és Heizer Csaba Antalné 

intézményvezető 

Határidő: 2020. február 28. 

 

A hirdetmény jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. HÉSZ módosítás. Korábban már kezdeményeztük, azonban időközben az 

egyik kérelmező visszavonta a kérelmét és egy újabb kérelem is érkezett. Új árajánlatot kértünk a tervező irodától. A 

jelenlegi módosítások az alábbiak: 

 

1. Fertőrákos Kiserdő utca vége korrekciója (Fertőrákos 301/4 hrsz)  

2. Fertőrákos Kiserdő utca 333/6 hrsz. (Zollner Z. kérelme)     

3. Fertőrákos Kovácshegy u. (Rákosi László kérelme)       

4. Fertőrákos volt Határőrlaktanya (Horváth G. és Nemes G. kérelme):  

5. Tűzoltószertár (15 méter magas technológiai építmény)           

6. Nyeles telkekre való szigorítás                     

7. Korlátozott felhasználású Mg. terület módosítása     

 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta a kérelmet és az előterjesztést és annak elfogadását javasolja annyi módosítással, 

hogy bizonyos időt határozzunk meg, hogy nem módosítunk a rendezési terven, csak közérdekből és esetleg ehhez 

lehetne becsatlakozni. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról, hogy 2020. december 31. 

napjáig csak közérdekből indítunk rendezési terv módosítást, melyhez magánszemély csatlakozhat. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2020. (II. 25.) 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. Telektulajdonosi kérésre a 301/4 hrsz.-ú út korrekciója a 284/4 hrsz.-ú erdőterületet, valamint a 312/6 hrsz.-ú 

lakótelket érintően. A módosítás alapját az önkormányzat és a lakóingatlan tulajdonosának területcseréről 

szóló megállapodása és egy elkészített változási vázrajz képezi. A módosítás során úgy kell eljárni, hogy az 

érintett út legalább 8,0 méter szélességű legyen. 

 

2. Telektulajdonosi kérésre a Kiserdő utca 333/6 hrsz.-ú telket magába foglaló, 01121* jelűövezetre vonatkozó 

előírások módosítása annak érdekében, hogy nevezett telek megosztható legyen. 

 

3. Telektulajdonos kérelemre a Kovács-hegy utca 932, 942/1 hrsz.-ú telkét, így a 01143-as övezetet érintően 

nyeles telek és magánút alakításának lehetővé tétele annak érdekében, hogy az utcára nyíló telkek mögötti 

telekrész beépíthető legyen.  

 

4. Telektulajdonosi kérelemre az 1109/8 hrsz.-ú telken már megtalálható épületben többlakásos lakóház 

kialakítás lehetőségének biztosítása. 

 

5. A tervezett tűzoltószertár kialakításával kapcsolatban a 06301* jelű övezetre vonatkozó rendelkezések 

lehetőség szerint kiegészítése azzal, hogy a területen technológiai építmény a telek legfeljebb 2%-nyi részén 15,0 

m magassággal elhelyezhető legyen. 

6. A nyeles telek alakítására vonatkozó előírás szigorítása annak érdekében, hogy az mezőgazdasági területen 

se legyen alakítható. 

 

7. A korlátozott felhasználású mezőgazdasági terület övezetben javasolt az elhelyezhető építmények 

rendeltetésének a vonatkozó védelmi rendeleteknek megfelelőbb szigorítását, valamint azt, hogy ezen területen 

beépítés a már kialakult, 1 ha nagyságot elérő, vagy azt meghaladó nagyságú földrészleten, továbbá az újonnan 
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kialakuló telkek esetében a legalább 2 ha nagyságú földrészleten legyen lehetséges nyeles telek kialakulása 

nélkül. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Regioplan Kft.-vel (9022 

Győr, Újkapu utca 13.) 2020. 02. 14. napján kelt árajánlatának megfelelően a vállalkozási szerződést kösse meg. 

A vállalási díj 750.000 Ft + ÁFA, azaz hétszázötvenezer forint + általános forgalmi adó, melyből a tervezési 

program 1., 2. és 3. pontjai tervezési költségét teljes egészében a kérelmezők, a tervezési program 4. pontjában 

szereplő tervezési költséget 50-50 % megosztásban a kérelmezők és az önkormányzat, a tervezési program 5., 6. 

és 7. pontjainak tervezési költségét teljes egészében az önkormányzat vállalja, mely az önkormányzat és szervei 

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletének K336 rovatszáma terhére kerül 

elszámolásra. 

 

Jelen határozat elfogadásával a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2019. (XII. 10.) 

KT határozata visszavonásra kerül. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a hatályos rendezési 

tervhez 2020. december 31. napjáig több módosítási javaslatot nem fogad be, a rendezési tervet csak 

közérdekből módosítja, melyhez magánszemély csatlakozhat. 

 

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: 2020. március 15., és folyamatos a HÉSZ elfogadásáig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Német Önkormányzat Fertőrákos írásos tájékoztatója az iskola ingó és 

ingatlan vagyonáról. Változás nincs, ahogy átadtuk a vagyont. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Községi Önkormányzat, mint 

Átadó és Német Önkormányzat Fertőrákos, mint Átvevő között 2018. 03. 09. napján kötött Vagyonkezelési 

szerződés III. fejezet 8. pontja alapján a Német Önkormányzat Fertőrákos Elnökének, mint Átvevőnek 2020. 

02. 06. napján a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ingó-, és ingatlanvagyonáról szóló 

beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Német Önkormányzat 

Fertőrákos Elnökét a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. március 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzat módosítás. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A 

korábbi testületi döntések és a többletbevételek lettek átvezetve a költségvetésben. Átadom a szót a gazdálkodási 

előadónak. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Köszönöm, menjünk végig a változásokon. Önkormányzatnál: 

 

1. Saját hatáskörben többletbevételből (közhatalmi bevételek, működési bevételek és közművesítési hozzájárulás 

többletbevétele) történt átcsoportosítás dologi kiadásokra és tartalékra. 

2. Bérkompenzációra a központi költségvetés 2019. augusztus 01-től december 31-ig terjedő időszakra 106.926,--Ft-ot 

utalt ki az önkormányzat részére, melyből 42.890,--Ft az óvodát, 64.036,--Ft a polgármesteri hivatalt illeti.   
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3. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 363.642.- Ft kiegészítő támogatást biztosít a 

Kincstár, folyósítása 6 havi részletben történik, az elszámolt időszakban 5 havi részletet kaptunk (303.035.- Ft). 

4. A pedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának elszámolása december hónapban történt (4 fő pedagógus 

végzettséggel nem rendelkező dolgozó), a támogatás rendezése 2.765.983.- Ft csökkenést jelent, mellyel az Óvodának 

tovább utalt támogatást is csökkentettük. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Elnézést. Hadd kérdezzem meg az Intézményvezetőtől, hogy ez a hiba hogyan csúszhatott be? 

 

Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda Intézményvezető: 

Nálam vannak a nyilvántartások és a személyi anyagok és a hivatalban pedagógiai asszisztensre azt hitték, hogy 

pedagógus és azt a bért igényelték meg.  

 

Fojtyik József képviselő: 

És most végzi a tanfolyamot? 

 

Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda Intézményvezető: 

Igen, most végzi a kollégám az OKJ-s pedagógiai asszisztens tanfolyamot. Pedagógiai asszisztens munkakörhöz 

érettségi kell és egy OKJ végzettség, de az nem lesz soha pedagógus.  

 

Palkovits János polgármester: 

A gazdaságis kollégának annyi köze van hozzá, amennyit neki mondanak, ő a leadott anyagokból dolgozik. Neked 

keltett volna ezt látnod.  

 

Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda Intézményvezető: 

Én az elszámolást nem láttam.  

 

Palkovits János polgármester: 

Most a helyére lesz téve.  

 

Földes Tamás: 

Magyarul képesítés nélkül lett felvéve ped. asszisztens munkakörre. Örülnék, ha a hivatalba bekerülnének a hivatalos 

iratok. Aki kitölti az igénylést és a ki felveszi, mindkettőnek felelőssége van.  

 

Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda Intézményvezető: 

Azóta már vettem fel kollégát és az iratok benn vannak.  

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Akkor folytatnám.  

1. Gyermekétkeztetés póttámogatására (étkeztetett létszám alapján) 665.691.- Ft-ot kapott az Önkormányzat, 

melyet dologi kiadásokra (vásárolt élelmezésre) átcsoportosítottunk. 

2. A védőnő béremelésének rendezésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól 639.000.- Ft-ot kapott az 

Önkormányzat, melyet személyi juttatásokra és járulékokra csoportosítottunk át. 

3. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar pályázaton elnyert támogatás 4.999.998.- Ft, 

melynek átcsoportosítása felújításra megtörtént. 

4. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) 

Korm. határozat alapján az Önkormányzat és az intézmények összesen 3.269.000.- Ft kiegészítő támogatásban 

részesültek. Az előző időszakban elszámolt összegen felül a tartalékba átcsoportosított összegből még 

elszámolható volt 91.098.- Ft (garantált bérminimummal felvett új dolgozó bérére), melyet személyi 

juttatásokra és járulékra csoportosítottunk át. 

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az Önkormányzatnál rendeletben elfogadott 

átcsoportosítások miatt (tárgyi eszközök beszerzése, 2018. évi visszafizetési kötelezettség rendezése, 

Főzőkonyha pótmunkák kifizetése, Kápolna utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása), valamint az 

előirányzatok teljesítési szintre történő kiigazítása miatt (az így felszabaduló előirányzat visszakerült az 

önkormányzat tartalékai közé). 
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Polgármesteri Hivatal 

 

1. Saját hatáskörben többletbevételből történt átcsoportosítás dologi kiadásokra. 

2. Bérkompenzációra a Hivatal 64.036.- Ft-ot kapott, átcsoportosítása személyi juttatásokra és járulékra 

megtörtént. 

3. Az Önkormányzati választások lebonyolítására a Hivatal 1.040.269.- Ft-ot kapott, az összeg átvezetése 

személyi juttatásokra, járulékra és dologi kiadásokra megtörtént. 

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az előirányzatok teljesítési szintre történő 

kiigazítása miatt. 

   

Fertőrákosi Óvoda 

 

1. Saját hatáskörben többletbevételből történt átcsoportosítás dologi kiadásokra. 

2. Bérkompenzációra az Óvoda 42.890.- Ft-ot kapott, mely összeget személyi juttatásokra és járulékokra 

csoportosítottuk át. 

3. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz biztosított támogatás átvezetése az 

Önkormányzattól megtörtént, a támogatást személyi juttatásokra és járulékokra csoportosítottuk át. 

4. A pedagógusok munkáját segítők támogatásának elszámolása kapcsán felmerült támogatás csökkenés 

átvezetése megtörtént, az Óvodánál ez a személyi juttatások és járulékaik csökkenését jelenti. 

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az előirányzatok teljesítési szintre történő 

kiigazítása miatt. 

Az előzőekben részletezettek alapján: 

A Fertőrákosi Önkormányzat költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások után 

500.164.574,-- Ft-ra módosultak. 

A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások 

miatt  46.608.493,-- Ft-ra módosultak. 

A Fertőrákosi Óvoda költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások miatt 55.592.872,-

- Ft-ra módosultak. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést és annak elfogadását javasolja. 

 

Schuster Roland képviselő: 

A JÜB mai ülésén a rendelet-tervezetet megtárgyalta és annak elfogadását javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) rendeletet módosításáról szóló 2/2020. 

(II.25.) önkormányzati rendeletet. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) rendelet  

módosításáról szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 

jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 2020. évi költségvetés. Az előző ülésen elhangzottak alapján lett összeállítva 

a rendelet-tervezet. A beruházásokat úgy állítottuk össze, hogy ne legyen gondunk, maradjon tartalék. Az óvoda 

tekintetében majdnem 11 millió forintot kell hozzátennünk a működés biztosításához. Átadom a szót a gazdálkodási 

előadónak. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Köszönöm. Az első fordulóban megszavazott változásokat vezettük át.  

Fertőrákos Községi Önkormányzat esetében a bevételek összesen: 463.373.759.- Ft 
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A helyi önkormányzatok működési támogatása a 2020. évi normatívák alapján 153.450.834 .- Ft.  

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   74 789 485 

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása  49 354 200 

Szociális feladatok támogatása    9 910 000 

Gyermekétkeztetés támogatása    9 374 367 

Könyvtári feladatok támogatása    2 854 782 

Muzeális intézményi feladatok ellátása (Mithrasz)  7 168 000 

   153 450 834 

1. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a fogorvosi ellátás, az iskolaorvosi ellátás, valamint a védőnői 

ellátás finanszírozására az önkormányzat 8.794.800.- Ft-ot kap. 

2. Az Iskola konyhájának felújítására a költségek elszámolásával párhuzamosan az Önkormányzat 20.000.000.- 

Ft támogatást kap a központi költségvetéstől. 

3. A várható közhatalmi bevételek a 2019. évi teljesítési adatok alapján 72.537.964.- Ft. 

4. Az Önkormányzat működési bevétele 70.665.150.- Ft (bérleti díjak, földbérlet, sírhely megváltás, kőfejtő 

bérleti díj, óvodai gyermek étkezés térítési díja, kamatbevételek). 

5. A 1107/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséből az Önkormányzatnak 6.614.173.- Ft felhalmozási bevétele 

keletkezik. 

6. Az Önkormányzat állampapírban lekötött pénzeszköze 40.000.000.- Ft. 

7. 2019. évi költségvetési maradvány 91.310.838.- Ft. 

 

Kiadások összesen: 463.373.759.- Ft 

 

A tegnapi PB ülésen felmerült, hogy adóügyekben mennyi kintlévőségünk van, összeállítottuk a listát adónemenként, 

amit kiosztottunk. Az összes adónemben összesen a 89 166 196 forint kivetés volt, ebből befolyt 72 537 964 forint, 

nem esedékes tartozás 2019. 12. 31. napján 11 584 619 forint, esedékes tartozás 5 043 613 forint. És ez folyamatosan 

csökken. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ebből is látszik, hogy minimális a kintlévőségünk, a kollégák folyamatosan hajtják be a pénzt.  

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

1. Az Önkormányzat várhatóan 23.898.536.- Ft-ot fog kifizetni személyi juttatásokra (törvény szerinti 

illetmények, védőnő jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, polgármester tiszteletdíja, megbízási díjak). 

2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 4.348.629.- Ft. 

3. Készletbeszerzésre 3.715.000.- Ft-ot terveztünk (gyógyszerek, üzemanyag, irodaszerek, nyomtatványok, 

karbantartási anyagok). 

4. Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszerhasználati díjak) 2.170.000.- Ft. 

5. Szolgáltatási kiadásokra várhatóan 63.135.785.- Ft-ot fog kifizetni az Önkormányzat (közüzemi díjak, óvodai 

vásárolt élelmezés, bérleti díjak, külön melléklet szerint nevesített karbantartási költségek, műszaki ellenőri 

szolgáltatás, fogorvosi, üzemorvosi szolgáltatás, adatvédelmi tanácsadás, külön mellékletben nevesített 

tervezési díjak, bank-és postaköltség, szemétszállítás, a családi nap megrendezéséhez kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások stb.). 

6. A Fertőrákosi Hírmondó megjelentetésére, hirdetési díjakra, valamint kiküldetésre 550.000.- Ft-ot tervezett az 

Önkormányzat. 

7. Az Önkormányzat kifizetéseit terhelő előzetesen felszámított ÁFA, a fizetendő ÁFA, valamint egyéb dologi 

kiadások (tagsági díjak, biztosítási díjak, testvérvárosi kapcsolatok) összesen 39.654.095.- Ft költséget jelent. 

8. Egyéb nem intézményi ellátások kifizetésére az Önkormányzat 9.910.000.- Ft-ot tervezett (lakásfenntartási 

támogatás, települési támogatás, temetési támogatás, újszülött támogatás, iskolakezdési támogatás, 

gyógyszertámogatás, idősek köszöntése, felsőfokú képzésben tanulók támogatása). 

9. Egyéb működési célú kiadások (társulások tagsági díjai, nyári napközi biztosításához támogatás, egyesületek 

támogatása, háziorvosok rezsi költségének támogatása, Sportöltöző építésének támogatása, Patak sor 

kerékpáros megálló pont többletköltségéhez hozzájárulás biztosítása, Alpokalja-Fertő táj Egyesület kiegészítő 

támogatás biztosítása) összesen 49.579.065.- Ft. 

10. Az Önkormányzat tartaléka 50.151.551.- Ft. 

11. Beruházásokra az Önkormányzat 100.865.243.- Ft-ot tervezett (melléklet szerint nevesített beruházások). 

12. Melléklet szerint nevesített felújításokra az Önkormányzat 14.884.543.- Ft-ot tervezett. 

13. A 2019. december havi bér kifizetésére folyósított finanszírozási előleg visszafizetése 5.851.313.- Ft. 
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14. Az Önkormányzathoz tartozó intézmények finanszírozása  

- Polgármesteri Hivatal 34.560.949.- Ft (normatíva 29.907.400.-, kiegészítő támogatás 4.653.549.- Ft) 

- Fertőrákosi Óvoda 60.099.050.- Ft (normatíva 49.354.200.-, kiegészítő támogatás 10.744.850.- Ft). 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

Bevételek összesen: 40.460.598.- Ft 

 

1. A Fertőrákosi Általános Iskolától az intézmények közötti munkamegosztási megállapodás alapján 2.656.440.- 

Ft-ot kap a Hivatal. 

2. A Hivatal működési bevétele házasságkötési díjból 100.000.- Ft. 

3. A Hivatal 2019. évi költségvetési maradványa 3.143.209.- Ft. 

4. A Hivatal az Önkormányzattól 34.560.949.- Ft támogatást kap. 

 

Kiadások összesen: 40.460.598- Ft 

 

1. A Hivatal várhatóan 30.421.500.- Ft-ot fizet ki személyi juttatásokra (törvény szerinti illetmények, béren 

kívüli juttatások, megbízási díjak). 

2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 5.434.598.- Ft. 

3. Készletbeszerzésre 600.000.- Ft-ot terveztünk (könyv, folyóirat beszerzés, irodaszerek, nyomtatványok, 

tisztítószerek). 

4. A különféle szoftverek rendszerkövetési díja várhatóan 300.000.- Ft lesz. 

5. Szolgáltatási kiadásokra 2.350.000.- Ft-ot tervezett a Hivatal (közüzemi díjak, irodai gépek karbantartása, 

tárgyi eszközök nyilvántartásának díja, továbbképzés, bank- és postaköltség, szemétszállítás, egyéb 

szolgáltatások). 

6. Kiküldetések 250.000.- Ft. 

7. A kifizetéseket terhelő előzetesen felszámított ÁFA, valamint egyéb dologi kiadások várható költsége 

977.500.- Ft. 

8. Beruházásokra (asztal beszerzésére) 127.000.- Ft-ot terveztünk. 

 

Fertőrákosi Óvoda 

 

Bevételek összesen: 60.949.138.- Ft 

 

1. Az Óvoda 2019. évi költségvetési maradványa 850.088.- Ft. 

2. Az Óvoda az Önkormányzattól 60.099.050.- Ft támogatást kap a normatívával együtt. 

 

Kiadások összesen: 60.949.138.- Ft 

 

1. Az Óvoda várhatóan 44.386.047.- Ft-ot fog kifizetni személyi juttatásokra (törvény szerinti illetmények, 1 fő 

részére jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, fejlesztő pedagógusok részére kifizetett megbízási díjak). 

2. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó várható összege 7.897.691.- Ft. 

3. Készletbeszerzésre az óvoda 1.005.000.- Ft-ot különített el (gyógyszerek, könyvek, szakmai anyagok, 

irodaszer, nyomtatvány, konyhai felszerelés). 

4. Szolgáltatási kiadásokra várhatóan 5.015.000.- Ft-ot fog az óvoda kifizetni (közüzemi díjak, tisztasági 

festések, lámpa csere, kapucsere, egyéb karbantartások, üzemorvos, bank- és postaköltség, szemétszállítás, 

egyéb szolgáltatások). 

5. Kiküldetések 15.000.- Ft. 

6. A kifizetéseket terhelő előzetesen felszámított ÁFA 1.625.400.- Ft. 

7. Egyéb dologi kiadások (elszámolások) 5.000.- Ft. 

8. Az óvodai kerti játékok bővítésére, valamint a Méhecske csoportban asztalok, székek vásárlására 1.000.000.- 

Ft-ot különítettünk el. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést és annak elfogadását javasolja. 

 

Schuster Roland képviselő: 

A JÜB mai ülésén a rendelet-tervezetet megtárgyalta és annak elfogadását javasolja. 
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Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet 

jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a halaszthatatlan előterjesztésekre. QR kódos táblák. Ennek felújítására kérnénk árajánlatokat. 

 

Szabó Ildikó képviselő: 

Szeretném jelezni, hogy a táblán lévő térkép rossz, azt pontosítani kellene. 

 

Palkovits János polgármester: 

Utánajárunk és módosítjuk. 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 

14/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos közterületein kihelyezett 2 

darab nagyméretű QR kódot tartalmazó információs tábla felújításáról szóló előterjesztést és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a táblák felújítására kérjen árajánlatot és azt a Képviselő-testület elé terjessze be. 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. május 31. 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a turisztikai kiadványra. Szeretnénk egy kiadványt készíteni magyar, német és angol nyelven. Aktualizálni 

kellene a régit, hogy a turista szezon kezdetére kikerülhessen. Fertő tó lezárásra került, így ez is problémát jelent.  

 

Moeller Marietta képviselő: 

Ezt hogyan tudjuk promózni? 

 

Palkovits János polgármester: 

Ezt nem lehet, csak úgy, hogy átépítés alatt van. 

 

Fojtyik József képviselő: 

Esetleg a látványtervet be lehetne tenni. 

 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester: 

Akkor két külön kiadvány lesz? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. A nevezetességekről egy leporellós és egy a vállalkozásokról.  

 

Moeller Marietta képviselő: 

Csináltathatnánk egy Fertőrákos matricát is.  

 

Palkovits János polgármester: 

Nem nagyon jellemző, hogy kocsikra ragasztgatnak matricákat. 

 

Földes Tamás: 

Most ez a leporellós 6 hasábos.  

 

Palkovits János polgármester: 

Ekkora most is kell. De először el kell dönteni, hogy mi legyen rajta. 
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Schuster Roland képviselő: 

A kerékpáros pihenő is el fog készülni, azt is rá kellene tenni. És milyen példányszámban? 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Javaslom, hogy a magyar és a német 10.000 példányban, az angol 5.000 példányban készüljön. 

 

Palkovits János polgármester: 

Vállalkozói füzet formátum lenne, egy oldal hirdetés 10.000 Ft + ÁFA, a dupla oldal 20.000 Ft + ÁFA. Nekik kell 

majd a grafikát elkészíttetni. A méret 11,5 x 21 cm lenne. 

 

Fojtyik József képviselő: 

Hoszpodár Katalint érdemes lenne megkeresni ezügyben.  

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. 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 

15/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település turisztikai értékeinek bemutatása céljából, 

valamint a helyi vállalkozók kiadványban való megjelenésének biztosítására az alábbi két kiadványt kívánja 

megjelentetni: 

 

1. A település értékeit bemutató ingyenesen terjeszthető turisztikai kiadvány, mely azonos tartalommal 

magyar, német és angol nyelven jelenne meg. 

 

A kiadvány  

magyar nyelven 10.000 példányban,  

német nyelven 10.000 példányban,  

angol nyelven 5.000 példányban jelenik meg, melyet Fertőrákoson székhellyel rendelkező társas vállalkozások, 

egyéni vállalkozók térítésmentesen igényelhetnek. 

 

2. A település értékeit röviden bemutató kiadvány, melyben a helyi vállalkozások jelenhetnek meg 

tevékenységük bemutatásával az alábbi összegért: 

 

1 teljes oldal 10.000 Ft + ÁFA. 

2 teljes oldal 20.000 Ft + ÁFA. 

 

A kiadvány kizárólag magyar nyelven jelenik meg, melyet az abban szereplő társas vállalkozások, egyéni 

vállalkozók térítésmentesen igényelhetnek. 

 

A kiadványban való bemutatkozással egyidejűleg Fertőrákos Községi Önkormányzat lehetőséget biztosít a 

vállalkozásoknak Fertőrákos település megújuló honlapján való szereplésre. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kiadvány 

megszerkesztésére és nyomtatásra kérjen árajánlatokat, melyeket a Képviselő-testület elé terjesszen be. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. 05. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. Dr. Tóka Józsefnek lenne egy kérése a Képviselő-testület felé. Meggyesi út melletti ingatlantulajdonosok 

szeretnének ivóvíz és szennyvíz vezetéket kiépíteni, ők finanszírozzák meg, amit átadnak az önkormányzatnak, hogy 

mi építsük meg és a később csatlakozóktól tudjunk hozzájárulást szedni, amit 10 évig átadunk a magánszemélyeknek. 
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Dr. Tóka József: 

Köszönöm a szót. A szomszédaim kértek fel, mert ők nem beszélik jól a nyelvet. Külterületről van szó a Meggyesi út 

mellett, így arra más szabályok vonatkoznak. Kötnénk a testülettel egy megállapodást, hogy a megfinanszírozott 

beruházáshoz később csatlakozók díját visszaadná az önkormányzat. Két ütemben valósulna meg a beruházás, első 

ütem a víz lenne, a második a szennyvíz. Ez egyenlőre nem valósulna meg, mert a vízmű azzal számol, hogy az 

Újhegy majd beépül és olyan szennyvíz átemelőt akar beépíttetni, ami elbírná az egész területet.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Vannak már tervek? 

 

Dr. Tóka József: 

Megbíztunk egy tervezőt, folyamatban van, ő egyeztetett a vízművel is. 

 

Földes Tamás: 

Honnan indulna? 

Dr. Tóka József: 

A bánya oldalán lenne a víz és a Kiserdő utcai tűzcsaptól indulna, a szennyvíz pedig a másik oldalon.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Ez valahol nekünk is érdekünk, hogy megépüljön. 

 

Palkovits János polgármester: 

Esteleg az Újhegy eleje épülhet be. 

 

Dr. Tóka József: 

Natura 2000, így nagyon nehéz.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról, hogy magánszemélyek finanszírozásával 

megépítjük a Meggyesi út melletti vezetékes ivóvíz és szennyvíz hálózatot és ezért cserébe 10 évig a befolyó 

hozzájárulást visszaadjuk a részükre. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a jövőben 

magánszemélyek 100 %-os finanszírozásával az önkormányzat beruházásában, a Fertőrákos Meggyesi úton 

megépülő vezetékes ivóvíz és szennyvíz gerincvezetéket megépítteti és a finanszírozó magánszemélyekkel 

megállapodást köt a közműfejlesztési hozzájárulás összegével megegyező összeg részükre történő megtérítésére 

a beruházás műszaki átadását követő 10 év időtartamra. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. 12. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a gyógyszertár kérdésére. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

2019. decemberében döntött a Képviselő-testület a Fertőrákos Fő utca 102. szám alatti Egészségházban működő 

gyógyszertár bérleti díjának 45.000 Ft + ÁFA összegről 55.000 Ft + ÁFA összegre történő felemelésére. A bérlőt a 

döntésről tájékoztattuk, aki ezt nem fogadta el a múlt héten egy ügyvédi levél érkezett, melyet továbbítottam a T. 

Képviselőknek. A bérlő a 45.000 Ft + ÁFA bérleti díjat jelenleg is fizeti, de az emelt összegről szóló bérleti szerződést 

nem hajlandó aláírni. 
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Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

A tegnapi PB ülésen beszéltünk erről, azt javasoljuk, hogy keressen másik gyógyszertárat az önkormányzat, aki ezt 

üzemeltetné, és ha van rá jelentkező, akkor mondjuk fel a szerződést. 90 napos felmondással lehet felmondani. A cél 

az, hogy egy napig se legyen a falu gyógyszertár nélkül. 

 

Szabó Ildikó képviselő: 

Meg kellene hirdetni nyilvánosan. 

 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester: 

Először puhatolózni kellene másoknál. 

 

Ambrózy Andrea: 

Azt ki lehetne kötni, hogy a nyitvatartási idő legyen hosszabb? Legyen 8-16 óráig nyitva. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem elég a mostani nyitvatartás? Az orvosok rendelési idejében + 1 órát vannak nyitva. A minimum nyitvatartási idő 

meg lesz határozva. 

 

Fojtyik József képviselő: 

Ha nem éri meg neki nyitva tartani, nincs bevétele, akkor nem lesz nyitva. 

 

Honecker Anikó: 

Nyolc órától van a nyitvatartás, nyolcra jön ki a patikus, de csak 8.20 órakor nyit ki. 

 

Fojtyik József képviselő: 

Fogyasztóvédelemnek kell jelezni. A nyitvatartási időben nyitva kell lennie, ha nem, akkor megbüntetik. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Ezt nem tudjuk befolyásolni, de be kell jelenteni. A minimum nyitvatartási időt pedig meg kell szabni. lehet 

meghívásos a pályázat? 

 

Palkovits János polgármester: 

Lehet, úgy is lesz, akiket megkeresünk előtte, azokat hívjuk meg. Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati 

javaslatról, hogy felhatalmaz a testület több gyógyszertár megkeresésére és erről a következő ülésen döntenénk. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2020. (II. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 102. szám alatti 

Egészségházban működő gyógyszertár bérleti díjával kapcsolatosan beérkezett ügyvédi levelet és felhatalmazza 

a polgármestert, hogy más gyógyszertárakkal vegye fel a kapcsolatot a fertőrákosi gyógyszertár üzemeltetésére 

vonatkozóan és erről a következő rendes testületi ülésre készítsen előterjesztést. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2020. 03. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, más valakinek az egyebekben? 

 

Moeller Marietta képviselő: 

Készítettem fényképeket a Fő utca és a Patak sor jelenlegi állapotáról, melyet továbbítottam a képviselőknek, valamint 

lefényképeztem a 3 darab kukát a Madonna térnél. Csak hogy lássunk egy képet a falu állapotáról. Postánál pl. nincs 

kuka, oda kitehetnénk. A csikkeket is csak eldobják. A patak soron a felújítás után kellene pár kukát kihelyezni. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Posta bejárattól 5 méterre nem lehet dohányozni. 
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Palkovits János polgármester: 

A telefonfülkénél kitehetünk. Kinn voltam a Rét utcai telkeknél, ahol bejelentés történt, hogy a gondnokaink 

műanyagot és gumikat égetnek. Schuster Roland Képviselő Úr a tanú, hogy a gondnokaink a levágott ágakat égették 

el. 

 

Ambrózy Andrea: 

Most is vannak ott mécsesek a temetőből. 

 

Schuster Roland képviselő: 

melyik területen, ahol kinn voltam, ott nem volt. 

 

Ambrózy Andrea: 

A focipálya melletti területen. És az is elhangzott a Polgármester Úrtól, hogy kamerák lesznek felszerelve. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha megveszi őket az önkormányzat. 

 

Ambrózy Andrea: 

Azt mondta, hogy már meg lettek véve. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Polgárőr Egyesület vett kamerákat. 

 

Fojtyik József képviselő: 

A családi napról szeretnénk beszélni. Két héttel későbbre tettük az időpontot a sátor miatt, de az a szervezők közül 

sokaknak nem jó. Vissza lehetne tenni az eredeti, július 10-12. közötti időpontra és keresünk sátrat? 

 

Palkovits János polgármester: 

Visszamondom a sátrat és keresünk mást. 

 

Moeller Marietta képviselő: 

A szemétszedési akció március utolsó hétvégéjén lesz. 

 

Fojtyik József képviselő: 

A játszóteret rendbe lehetne tenni ennek keretében és pár fát ki kellene vágni, mert le vannak törve. 

 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester: 

A parknál a két kivágott fa pótolva lesz? 

 

Palkovits János polgármester: 

Az egyik mindenféleképpen. A kerékpáros beruházásnál a most kivágott fa mellé 2 méterre ültettek már egyet. 

 

Földes Tamás: 

Hírmondó? 

 

Palkovits János polgármester: 

Judittal beszéltem, nagyon szívesen csinálná. A 8 oldalt meg tudnánk tölteni. Az arculat is megfelelő.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Szerkesztőbizottságot kellene alakítani. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az egész testület a szerkesztőbizottság. 

 

Fojtyik József képviselő: 

Nem a Judit ellen vagyok, de nem lehetne megkérdezni a könyvtárost? 
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Palkovits János polgármester: 

Judit a szerkesztő lenne, cikkeket más írná. Ő szerkesztené össze. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő: 

Darabszámot is meg kell határozni. Legyen négy és minden év negyedévének végén jelenjen meg, előtte két hét a 

cikkek leadási határideje. 

 

Honecker Anikó: 

A könyvtáros munkabérébe beleférne, hogy ő szerkessze. 

 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester: 

Az a kérdés, hogy meg tudja-e csinálni? 

 

Honecker Anikó: 

A feladatkörébe beleférne. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 


