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9/2018. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2018. november 19. 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 képviselő, 

 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitom. 

Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi napirendi pontokat fogadtuk el: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

33/2018. (XI. 19.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

1. Adventi programok. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

2. Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. évi munkaterve. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

3. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI támogatásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

4. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá az első napirendi pontra. Ilyenkor november végén szoktunk dönteni az adventi programokról.   

December 3-án az óvoda, december 9-én az iskola, december 16-án a Német Dal és Kultúregyesület tart 

műsort a templomban 17.00 órakor. A Rákosi Fúvósok feloszlottak, így sajnos ők nem jelentkeztek. A 

Német Dal és Kultúregyesület két vendégkórussal lép fel, a ritzing-i női kórussal és a mörbisch-i férfi 

kórussal, így tartalmasabb lesz a program. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadtuk el: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

34/2018. (XI. 19.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi adventi programokat 

és azokat az alábbi tartalommal fogadta el: 
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2018. 12. 03. Fertőrákosi Óvoda műsora. 

 

2018. 12. 9. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI műsora. 

 

2018. 12. 16. Német Dal és Kultúregyesület koncertje. 

 

A programok helyszíne a fertőrákosi Rk. Templom, időpontja 17.00 óra. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a programokról a 

lakosságot a helyben szokásos módos tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2018. 12. 01. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. A 2019. évi munkaterv. Az írásosos előterjesztést mindenki 

megkapta, a kötelező feladatokból és az idei tapasztalatokból indultunk ki, ezen természetesen lehet majd 

változtatni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot fogadtuk el: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

35/2018. (XI. 19.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi munkatervét és azt 

jelen határozat mellékleteként elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2019. 12. 31. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. évi munkaterve jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Megnézettem a költségvetésünket a pénzügyes kollégákkal, 

pontosan 573.109 forintunk van, amit 2018. 12. 31. napjáig fel kell használnunk. A Német Dal és 

Kultúregyesületet megkérdeztem, mert a megyei önkormányzatnál is lehetett pályázni, de azt mondták, hogy 

van pénzük, először azt költik el. Úgy gondolom, hogy az iskola részére eszközbeszerzésre átadnánk 600.000 

forintot. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta képviselő: 

Az iskola festésre beadta a kérelmét a nagy önkormányzathoz? 

 

Palkovits János elnök: 

Be fogja a dni, hogy a jövő évi költségvetésbe bele tegyük. Idén az osztálytermeket festették ki, mert a 

folyosón a vezetékeket kellene kicserélni, addig pedig nem érdemes festeni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Egyetértek, a pénzt el kell költeni és jó helyre kerül. Kérem, hogy kerüljön ki a határozatból, hogy 

eszközbeszerzésre kell fordítani. Az iskola vezetője döntse el, mire költi a plusz forrást. 
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Palkovits János elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a módosítási javaslatról. Megállapítom, hogy a 

módosítási javaslatot 3 igen szavazattal elfogadtuk. Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot fogadtuk el: 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

36/2018. (XI. 19.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi 

feladatalapú támogatásának felhasználásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 600.000 forint, 

azaz hatszázezer forint támogatást nyújt a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(székhely 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) részére. 

 

A támogatás felhasználásának határideje:   2018. december 31. 

 

A támogatás elszámolásának határideje:   2019. január 31. 

 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a támogatási összeg 

átutalásáról gondoskodjon és annak szabályszerű felhasználását és elszámolását ellenőrizze. 

 

Felelős: Palkovits János elnök 

Határidő: 2019. január 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Egyebek. Egy örömhírrel szeretnék szolgálni, az iskola bővítésre és sportcsarnok bővítésre beadott 

pályázatunk nyert, de sajnos nem vették figyelembe az árak emelkedését, így 498 millió forintot nyertünk. 

Csak az iskola bővítése kerülne ennyibe, a sportcsarnok kb. 600 millió forintba. A kettő ennyi pénzből nem 

tud megvalósulni, vagy több pénz kell, vagy egy csökkentett műszaki tartalom. Ritter Imrével is beszéltem 

ma, említettem neki ezt a problémát, elkezdődnek az egyeztetések. Szorosan nem a Német 

Önkormányzathoz tartozik, de az iskola területén lévő konyha felújítására is nyertünk a pályázaton, a nyári 

időszakban szeretnénk megvalósítani. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                                Huber Hedvig Erzsébet 

     Elnök                    Elnök-helyettes 
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