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3/2017. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2017. február 20. 

napján 18.00 órakor megtartott rendes Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Palkovits János elnök, 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes, 

Herczegné Pákozdi Marietta tag, 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző, 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselők közül mindenki jelen van, a testület határozatképes, az ülést 

megnyitom. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadtuk el: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

10/2017. (II. 20.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos a 2017. 02. 20. napján megtartott rendes, nyílt testületi 

ülésén az alábbi napirendi pontokat szavazta meg: 

 

1. A Német Önkormányzat Fertőrákos 2017. évi költségvetése. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

2. Előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésben. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

3. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Mint ahogy a múlt évben is, az iskola költségvetését is 

tartalmazza a költségvetésünk, mert mi vagyunk a fenntartók. A működési támogatás már fix, az 

első részletet már le is küldték, a többit még nem tudjuk. Az iskola támogatásainak a számai 

sincsenek meg, így a tavalyival számoltunk. 
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Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

A tavalyi teljesülés alapján állítottuk össze a költségvetést, pl. a bérek és a költségek mit 

tartalmaztak.  

 

Palkovits János elnök: 

Pályázati forrásból nyertünk az iskola részére 2.8 millió forintot. A parlamenti szószóló 

tájékoztatott, hogy az Országgyűlés 50 millió forintot tett félre a nemzetiségi önkormányzatok által 

fenntartott iskoláűknak, abból 1 millió forintot fogunk megkapni. Még konkrét döntés nincs róla. 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Akkor még nincsenek meg a normatívák? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Még nincsenek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Mekkora a működési bevétele az önkormányzatnak? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

A 02. táblázat 12. sorában van. A működési bevétel 783.000 forint, a tavalyi évi maradvány 

280.294 forint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Mit jelentenek az önként vállalt feladatok? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Az áthozott maradvány jelenik meg önként vállalt feladatként. 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Az iskolai beruházásoknál 5 millió forint van betervezve. Mit szeretne ebből az iskola? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Fűtési rendszert szeretnék korszerűsíteni és árnyékolókat felszerelni az osztálytermekben. 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Ingatlan beszerzése mit jelent a 69. sorban? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Az árnyékolók a felszerelés után az épület részét képezik és itt kell szerepeltetni. 
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Palkovits János elnök: 

Nem szerepel, de most szerdán kijön egy tervező az iskolába. Az iskola vezetése az alsó iskola 

bővítését szeretné, hogy a teljes oktatás egy épületben legyen. 100 %-os támogatással van erre egy 

pályázat, ami nemzetiségi önkormányzati fenntartású oktatási intézmények bővítéséről szól 50-500 

millió forint között. Tornaterem építésére is lenne lehetőség. 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Korábban volt szó arról, hogy inkább a középső iskola épületet kellene bővíteni, mert ott már van 

tornaterem. 

 

Palkovits János elnök: 

Ha arról a tetőt leszedjük, akkor újat kell építeni rá és a födémet is ki kell cserélni, mert rossz 

állapotban van. Az adottságai nem olyan jók. Arra gondoltam, hogy abból közösségi házat lehetne 

kialakítani. A zárdaiskola épületének korszerűsítésére tavaly beadtunk egy pályázatot, de nincs hír 

róla. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

11/2017. (II. 20.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat 

Fertőrákos 2017. évi költségvetését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.  

      

3. A Német Önkormányzat Fertőrákos költségvetése 

 

   1. § A képviselő-testület az Önkormányzat  2017. évi költségvetési kiadási és bevételi 

   főösszegét 107.065.459,-  forintban állapítja meg. 

 

   2. § (1) Az önkormányzat  2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

   a) Működési bevételek összesen:                                                                   106.816.465,-Ft 

   aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                           106.816.465,-Ft 

   ab) közhatalmi bevételek                                                                                        0         Ft 

   ac) működési bevételek                                                                                           0         Ft 

   ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                 0         Ft 

 

   b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                      0         Ft 

   ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                              0       Ft 

   bb)  felhalmozási bevételek                                                                                     0        Ft 

   bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           0       Ft 
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       c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                                 248.994,-Ft  

       ca) maradvány igénybevétele                                                                              248.994,-Ft  

       cb) központi, irányító szervi támogatás                                                                    0        Ft 

 

      (2) Az önkormányzat saját 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

 

     a) Működési kiadások összesen:                                                                       1.031.994 ,-Ft 

     aa) Személyi juttatások                                                                                        400.000.-Ft 

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  79.200,-Ft 

     ac) Dologi kiadások                                                                                              552.794,-Ft 

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                  0      Ft 

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                                0      Ft 

 

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                             0      Ft    

      ba) Beruházások                                                                                                            0       Ft 

      bb) Felújítások                                                                                                               0      Ft 

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0     Ft 

        

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                               106.033.465,-Ft 

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      0         Ft 

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                      106.033.465,-Ft 

 

                                                                        

   3. § (1) Az önkormányzat  összesített bevételeiből 

   a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                      106.033.465,-Ft, 

   b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                 248.994,-Ft, 

   c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                             0        Ft. 

       

    (2) Az önkormányzat saját összesített kiadásaiból 

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                         106.033.465,-Ft, 

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                    248.994,-Ft, 

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                               0        Ft. 

 

    4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat  2017. évi – közfoglalkoztatottak 

    nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 

 

4. Az önkormányzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési 

szervének költségvetése 
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       5. § A képviselő-testület a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 116.223.472,-   forintban állapítja meg. 

 

   6. § (1) A Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  2017. évi költségvetési 

bevételei kiemelt előirányzatonként: 

 

a) Működési bevételek összesen:                                                                     5.631.363,-Ft 

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                          0        Ft 

ab) közhatalmi bevételek                      0        Ft 

ac) működési bevételek                 5.631.363,-Ft 

ad) működési célú átvett pénzeszközök                    0        Ft 

 

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                        0        Ft 

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                 0        Ft 

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                         0        Ft 

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0        Ft 

      

      

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         110.592.109,-Ft  

     ca) maradvány igénybevétele                                                                          4.558.644,-Ft  

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                     106.033.465,-Ft 

 

    (2) A Fertőrákosi Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. évi kiadásai kiemelt  

     előirányzatonként: 

     a) Működési kiadások összesen:                                                                 111.223.472,-Ft 

     aa) Személyi juttatások                                                                                    65.097.813.-Ft 

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 14.321.519,-Ft 

     ac) Dologi kiadások                                                                                         30.365.760,-Ft 

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 0       Ft 

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                    1.438.380,-Ft 

 

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                5.000.000,-Ft    

      ba) Beruházások                                                                                               5.000.000,-Ft 

      bb) Felújítások                                                                                                              0     Ft 

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0     Ft 

        

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                            0     Ft 

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     0      Ft 

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                   0      Ft 

 

7. § (1) A Fertőrákosi Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola összesített bevételeiből 

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                 111.664.828,- Ft, 

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           4.558.644, -Ft, 

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                         0        Ft. 
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           (2) A Fertőrákosi Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola összesített kiadásaiból 

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   111.664.828,- Ft, 

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                             4.558.644,- Ft, 

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0        Ft. 

 

    8. § (1) A képviselő-testület a Fertőrákosi Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola  2017.  

    évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja 

    meg 

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19,0 fő,  

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  19,0  fő. 

 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 

 

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

(1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület 

hatásköre. 

 

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére az elnök jogosult. A betét 

elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. 

 

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására az elnök jogosult, a visszavonásról 

következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 

 

(4) Az elnök az (1)-(3) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és 

döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

 

9. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető 

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető 

saját bevételeit annak felmerülése esetén  határozza meg. 

 

10. § E határozat 2017. év január hó 01. napján lép hatályba. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzatmódosítás. A szöveges részben le van írva a 

módosítás. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

12/2017. (II. 20.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2016. 

évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és a Német Önkormányzat Fertőrákos 

bevételi és kiadási főösszegét 114.388.236 Ft-ra, a Fertőrákosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola bevételi és kiadási főösszegét 129.824.066 Ft-ra módosítja. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2017. 02. 28. 

 

Palkovits János elnök: 

A 2017. 03. 11. napján Rajkára kapott meghívásnak eleget teszünk? 

 

Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes: 

Igen. 

 

Palkovits János elnök: 

Akkor jelzem a szervezőknek. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                 Huber Hedvig Erzsébet 

     Elnök                NÖ Elnök-helyettes 
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