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4/2017. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2017. március 27. 

napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Palkovits János elnök, 

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 ketten jelen vagyunk, így a testület határozatképes, az ülést 

megnyitom. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadtuk el: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

13/2017. (III. 27.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos a 2017. 03. 27. napján megtartott rendes, nyílt testületi 

ülésén az alábbi napirendi pontokat szavazta meg: 

 

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

2. A Fertőrákosi Általános és AMI felső tagozatos épületének  (9421 Fertőrákos, Fő utca 

236/A.) bővítéséről szóló Európai Uniós pályázaton való részvételről szóló döntés, 

valamint a tervezői és pályázatírói szerződés megkötésére szóló felhatalmazás. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

3. Német Önkormányzat Fertőrákos Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

4. Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

5. A Német Önkormányzat Fertőrákos 2017. évi költségvetésének módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

mailto:dsv.kroisbach@freemail.hu


 

 

Deutsche Selbstverwaltung Kroisbach 
Német Önkormányzat Fertőrákos 

 
 

Postanschrift (Postai cím): H - 9421 Kroisbach (Fertőrákos)  
Hauptstaße (Fő u.) 139  

 
+36 99 355 777; Fax : +36 99 530 024; Mobil: +36 30 364 7983  

dsv.kroisbach@freemail.hu  

 

Oldal: 2 / 8 

6. A Német Önkormányzat Fertőrákos 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (II.20.) 

önkormányzati határozat módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

7. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János elnök: 

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, az előző testületi ülés óta eltelt fontosabb eseményekről 

számolnék be. 

. 

. 

. 

. 

Amennyiben elfogadják a beszámolót, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a beszámoló 2 igen 

szavazattal elfogadásra került. 

Térjünk át az első napirendi pontra. kaptunk egy törvényességi észrevételt a konyha előterjesztés 

kapcsán. Üzleti érdeket sértett volna, ha nyilvános lett volna, de ezt a Kormányhivatal nem fogadta 

el. A korábbi döntésünket is zárt üléseken hoztuk.  Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

14/2017. (III. 27.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal 2017. 03. 03. napján kelt, GYB-04/640-2/2017. iktatószámú levelében 

tett törvényességi felhívást és az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. 01. 30. 

napján tartott rendes zárt ülés jegyzőkönyvét és az ott hozott 9/2017. (I. 30.) NÖ határozatot a 

nyilvános ülések jegyzőkönyvére és határozatára vonatkozó szabályok alapján kezelje, azt 

tegye mindenki számára hozzáférhetővé és tegye fel az önkormányzat hivatalos honlapjára. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Iskola pályázaton való részvétel. Megjelent egy Európai Uniós pályázati felhívás, melyben 

lehetőségünk van pályázni a felső tagozatos épület bővítésére, valamint új sportcsarnok építésére. A 

települési önkormányzat előtt van az előterjesztés, melyet a holnapi ülésen fog megtárgyalni, hogy a 

tervezés költségeit céltámogatásként utalják a részükre, hogy azok a beadási határidőig 

mailto:dsv.kroisbach@freemail.hu


 

 

Deutsche Selbstverwaltung Kroisbach 
Német Önkormányzat Fertőrákos 

 
 

Postanschrift (Postai cím): H - 9421 Kroisbach (Fertőrákos)  
Hauptstaße (Fő u.) 139  

 
+36 99 355 777; Fax : +36 99 530 024; Mobil: +36 30 364 7983  

dsv.kroisbach@freemail.hu  

 

Oldal: 3 / 8 

elkészüljenek, így tudjunk pályázni. A holnapi testületi ülésen a tervező csapat tart egy 

tervismertetőt, amire mindenkit szeretettel meghívunk. ha a testület pozitívan bíráljsa el az 

előterjesztést, akkor tudnánk a pályázatíróval és a tervezővel szerződni. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta tag: 

Én támogatom, ki kell használni ezt a lehetőséget. 

 

Palkovits János elnök: 

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

testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

15/2017. (III. 27.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Köznevelési 

intézmények infrastrukturális fejlesztése (kódszám EFOP-4.1.5-16) tárgyú Európai Uniós 

pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a 

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (kódszám EFOP-4.1.5-16) tárgyú 

Európai Uniós pályázatot nyújt be a fenntartásában lévő Fertőrákosi Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola (székhely 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A. OM azonosító: 030669) felső 

tagozatos épületének bővítésére és sportcsarnok építésére. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt a pályázat 

beadására és felhatalmazza a pályázat teljes körű lebonyolítására és pénzügyi elszámolására. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta az Első Magyar 

Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi B. utca 9-11. IV. 

emelet 3.) 2017. 03. 26. napján kelt, pályázatírásról szóló ajánlatát és azt elfogadja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést aláírja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a World Connention Kft.-

vel (9400 Sopron, Mikoviny utca 17.) 2017. 03. 23. napján beérkezett, az előkészítő szakasz és 

az engedélyes tervek elkészítéséről szóló ajánlatát és azt – a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a tervezési költségek teljes összegének 

céltámogatásként történő megelőlegezése tárgyú pozitív döntése feltételeként - elfogadja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2017. május 31. 
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Palkovits János elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Esélyegyenlőségi Program elfogadása. Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

16/2017. (III. 27.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Tervet. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2017. március 31., illetve 2018. december 31. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Terv jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Iskola alapító okiratának módosítása. A pályázat miatt 

szükséges az alapító okirat módosítása. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

17/2017. (III. 27.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és azt jelen 

határozat elválaszthatatlan mellékleteként elfogadja. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy az Alapító 

okirat módosítását kezdeményezze a Magyar Államkincstár, valamint a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal, mint az iskola működési engedélyét kiadó szerv felé. 

 

Felelős: Palkovits János elnök 

Határidő: 2017. április 30. 

 

A Fertőrákos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása  

jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzat módosítás. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

A költségvetést a tavalyi év tervszámai alapján terveztük, ezt fogadta el a Képviselő-testület. 

Március 17. napján érkezett meg a minisztériumból a határozat a megítélt normatívákról. Az iskola 
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6.891.e forint plusz forrást kapott, melyből 6.610 e forint átlagbér alapú támogatás és 280 e forint 

működési támogatás. Az elfogadott költségvetést így módosítanunk kell, hogy az első negyedéves 

beszámolóban már ezek szerepeljenek. Az iskola költségvetése így több mint 123 millió forintra jön 

ki. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

18/2017. (III. 27.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetéséről egységes szerkezetben 

 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I. Általános rendelkezések 

 

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

szerveire.  

      

II. A Német Önkormányzat Fertőrákos költségvetése 

 

   2. § A Képviselő-testület a Német Önkormányzat Fertőrákos 2017. évi költségvetési 

kiadási és bevételi főösszegét 113.956.828,-  forintban állapítja meg. 

 

   3. § (1) A Német Önkormányzat Fertőrákos  2017. évi költségvetési bevételei kiemelt 

előirányzatonként: 

 

   a) Működési bevételek összesen:                                                              113.707.834,-Ft 

   aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                           113.707.834,-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 

      

     

       c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                              248.994,-Ft  

       ca) maradvány igénybevétele                                                                              248.994,-Ft  

       cb) központi, irányító szervi támogatás                                                                    0        Ft 

 

 

mailto:dsv.kroisbach@freemail.hu


 

 

Deutsche Selbstverwaltung Kroisbach 
Német Önkormányzat Fertőrákos 

 
 

Postanschrift (Postai cím): H - 9421 Kroisbach (Fertőrákos)  
Hauptstaße (Fő u.) 139  

 
+36 99 355 777; Fax : +36 99 530 024; Mobil: +36 30 364 7983  

dsv.kroisbach@freemail.hu  

 

Oldal: 6 / 8 

      (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                                                          112.924.834,-Ft 

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                  0         Ft 

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                      112.924.834,-Ft 

                                                                        

 4. § (1) A Német Önkormányzat Fertőrákos összesített bevételeiből 

   a) a kötelező feladatok bevételei:                                        113.707.834,-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:                                        113.707.834,-Ft, 

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

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

 

    5. § (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 

 

 

III. A Német Önkormányzat Fertőrákos Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

költségvetési szervének költségvetése 

 

 

       6. § A képviselő-testület a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. évi 

költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 123.114.841,-  forintban állapítja meg. 

 

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

bevételei kiemelt előirányzatonként: 
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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:                                                         117.483.478,-Ft  

     ca) maradvány igénybevétele                                                                             4.558.644,-Ft  

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                         112.924.834,-Ft 

 

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

     előirányzatonként: 

     a) Működési kiadások összesen:                                                                 118.114.841,-Ft 

     aa) Személyi juttatások                                                                                    70.516.443.-Ft 

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 15.513.618,-Ft 

     ac) Dologi kiadások                                                                                         30.646.400,-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 

 

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

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                 118.556.197,- Ft, 

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

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

 

           (2) A Fertőrákosi Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola összesített kiadásaiból 

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   118.556.197,- Ft, 

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

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0        Ft. 
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    9. § (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 

 

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

 

10. § (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. 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

 

11. § 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. 

 

12. § E határozat 2017. év március 27. napján lép hatályba. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                 Herczegné Pákozdi Marietta 

     Elnök                          külső tag 
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