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2/2018. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2018. február 26. napján
18.00 órakor megtartott rendes Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Palkovits János elnök,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes
Herczegné Pákozdi Marietta tag,
Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző,
dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János elnök:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselők közül mindannyian jelen vagyunk, így 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
5/2018. (II. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a
Német Önkormányzat Fertőrákos a 2018. 02. 26. napján megtartott rendes, nyílt testületi ülésén az
alábbi napirendi pontokat szavazta meg:
1. A Német Önkormányzat Fertőrákos 2018. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök.
2. Egyebek.
Felelős: Palkovits János Elnök
Határidő: azonnal
Palkovits János elnök:
Térjünk rá a költségvetés tárgyalására. Átadom a szót a gazdálkodási előadónak.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
A költségvetési határozat tervezetben foglaltak szerint mennénk végig a költségvetésen. A Német
Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 125.079.955 Ft. A működési bevételek 124.480.892 Ft, a
finanszírozási bevételek 599.063 Ft, ami a tavalyi évi pénzmaradvány. Finanszírozási kiadások összesen
123.698.892 Ft, ami az iskolának átadott pénzösszeg. Ez külön meg van bontva kötelezően ellátandó és
önként vállalt feladatokként is. Az iskola kiadási bevételi főösszege 146.572.050 Ft. Működési célú
bevételek 6.449.929 Ft, ami az étkezési bevételek, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.400.000 Ft, amit az EMMI részéről kaptunk.
Palkovits János elnök:
Ez az a apénz, amit Ritter Imre harcolt ki a német nemzetiségi fenntartású iskolák részére. Idén ebből
bútorbeszerzés fog megvalósulni.
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Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Finanszírozás bevételek 133.922.121 Ft, pénzmaradvány a tavalyi évről kb. 10 millió forint. Iskola személyi
juttatásai 76.789.980 Ft + járulékai, ami 15.306.574 Ft. Dologi kiadások 39.879.138 Ft. Beruházásoknál a
székvásárlások és informatikai beruházások szerepelnek 11.989.358 forinttal. Ezek is meg vannak még
osztva kötelező és önként vállalt feladatokként is.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes:
Az űrlapokon pedig részletes bontásban vannak.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Igen.
Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes:
Kiadások között a 2.607.000 Ft micsoda?
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
A Polgármesteri Hivatal részére átadott pénzeszköz.
Dr.Nagy Attila jegyző:
Az iskola és a hivatal közötti munkamegosztási megállapodás alapján a hivatal egy dolgozója látja el a
gazdálkodási, pénzügyi feladatokat az iskolában félállásban, a félállás bérét pedig az iskola költségvetése
biztosítja a hivatal részére. A munka itt folyik, mi biztosítjuk a tárgyi feltételeket hozzá.
Palkovits János elnök:
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Német Önkormányzat Fertőrákos képviselő-testületének
6/2018. (II. 26.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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:
1. Általános rendelkezések
1. § A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
3. A Német Önkormányzat költségvetése
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi
főösszegét 125.079.955,- forintban állapítja meg.
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2. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen:
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről
ab) közhatalmi bevételek
ac) működési bevételek
ad) működési célú átvett pénzeszközök

124.480.892,-Ft
124.480.892,-Ft
0
Ft
0
Ft
0
Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
bb) felhalmozási bevételek
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0
0
0
0

c) Finanszírozási bevételek összesen:
ca) maradvány igénybevétele
cb) központi, irányító szervi támogatás

Ft
Ft
Ft
Ft

599.063,-Ft
599.063,-Ft
0
Ft

(2) Az önkormányzat saját 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen:
aa) Személyi juttatások
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) Dologi kiadások
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) Egyéb működési célú kiadások
b) Felhalmozási kiadások összesen:
ba) Beruházások
bb) Felújítások
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.381.063 ,-Ft
400.000.-Ft
78.000,-Ft
903.063,-Ft
0
Ft
0
Ft
0
0
0
0

c) Finanszírozási kiadások összesen
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása
3. § (1) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

123.698.892,-Ft,
1.381.063,-Ft,
0
Ft.

(2) Az önkormányzat saját összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:

123.698.892,-Ft,
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b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

1.381.063,-Ft,
0
Ft.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési
szervének költségvetése
5. § A képviselő-testület a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 146.572.050,- forintban állapítja meg.
6. § (1) A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek összesen:
aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről
ab) közhatalmi bevételek
ac) működési bevételek
ad) működési célú átvett pénzeszközök

7.249.929,-Ft
800.000,-Ft
0
Ft
6.449.929,-Ft
0
Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:
ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
bb) felhalmozási bevételek
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.400.000.-Ft
5.400.000,- Ft
0
Ft
0
Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen:
ca) maradvány igénybevétele
cb) központi, irányító szervi támogatás

133.922.121,-Ft
10.223.229,-Ft
123.698.892,-Ft

(2) A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018. évi kiadásai kiemelt
előirányzatonként:
a) Működési kiadások összesen:
134.582.692,-Ft
aa) Személyi juttatások
76.789.980.-Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15.306.574,-Ft
ac) Dologi kiadások
39.879.138,-Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások
2.607.000,-Ft
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b) Felhalmozási kiadások összesen:
ba) Beruházások
bb) Felújítások
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások

11.989.358,-Ft
11.989.358,-Ft
0 Ft
0 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása

0
0
0

Ft
Ft
Ft

7. § (1) A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
136.348.821,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:
10.223.229, -Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:
0
Ft.
(2) A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:
136.348.821,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:
10.223.229,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:
0
Ft.
8. § (1) A képviselő-testület a Fertőrákosi Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2018.
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.
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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 2018. év január hó 01. napján lép hatályba.
Felelős: Palkovits János Elnök
Határidő: 2018. 12. 31.
Palkovits János elnök:
Térjünk át az egyebek napirendi pontra.
Herczegné Pákozdi Marietta képviselő:
Wild Robert jelezte, hogy szerdán érkezik Ritter Úr Sopronba, és minél nagyobb számban jelenjen meg a
Német önkormányzat és a helyi egyesületek képviselői. A Fenyő téri iskolában lesz.
Palkovits János elnök:
Ott leszünk. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

Kmf.
Palkovits János
Elnök

Huber Hedvig Erzsébet
Elnök-helyettes
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