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4/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. április 30. napján 

18.00 órakor megtartott rendes Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Palkovits János elnök, 

Herczegné Pákozdi Marietta képviselő, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző és 

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 2 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

15/2019. (IV. 29.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

1. Beszámoló a Német Önkormányzat Fertőrákos 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(zárszámadás). 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

2. Beszámoló Fertőrákos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(óvoda tekintetében egyetértési jog). 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

3. A 2019. évi búcsúi program véglegesítése. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

4. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI bővítésére és új tornacsarnok építésének engedélyes 

tervdokumentáció elkészítésére kötött szerződés felbontása után a tervezői díj peres úton 

történő visszakövetelésére beérkezett ügyvédi ajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

5. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá az első napirendi pontra. Beszámoló a Német Önkormányzat Fertőrákos tavalyi költségvetésének 

végrehajtásáról. Az előterjesztést mindenki megkapta, ha van kérdés ezzel kapcsolatban, a gazdálkodási 

ügyintézőnek fel lehet tenni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 2 

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

16/2019. (IV. 29.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat 

Fertőrákos 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást) és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1. § 

 

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 

a)    163.688.019 Ft bevétellel; 

b)    151.120.185 Ft kiadással; 

c)      12.567.834 Ft költségvetési maradvánnyal; 

d)    138.851.857 Ft mérleg főösszeggel; 

e)        5.075.457 Ft mérleg szerinti eredménnyel 

jóváhagyja. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási 

kiadások mérlegét az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

(2) A költségvetési bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2.  számú 

mellékletnek megfelelően fogadja el. 

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 4. számú mellékletnek 

megfelelően elfogadja 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 

 

A határozat mellékletei jelen jegyzőkönyv 1-4 számú mellékletét képezik. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő megérkezik az ülésterembe. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Települési önkormányzat zárszámadása, mert az óvoda tekintetében 

egyetértési jogunk van. A Pénzügyi Bizottság mai ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Amennyiben 

nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

17/2019. (IV. 29.) NÖ számú H a t á r o z a t a 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Községi 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és azt változatlan 

formában elfogadja.  
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy Fertőrákos Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületét a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2019. 04. 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Nekem még a mi zárszámadásunkkal kapcsolatban az lenne a kérésem, hogy kaphatnék olyan táblázatot, 

amin külön szerepel az önkormányzat és külön az iskola? Mert most egyben van. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Természetesen. Elkészítem és küldöm. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. 2019. évi búcsúi program. Hosszú évek tapasztalatai alapján 

állítottuk össze a programot. Egyelőre még nem jelentkeztek be a vendégek. Mivel a búcsú napja csütörtök, 

ezért a mise is akkor lesz. Van valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Az énekkar tud erről a fellépésről? 

 

Palkovits János elnök: 

Az énekkar szokta a vendégeket köszönteni, amikor megérkeznek. A búcsúsok pedig felajánlották, hogy 

pénteken az óvodások és az iskolások ingyen vehetik igénybe a játékokat. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta: 

Jelezni szeretném, hogy június elsején nem leszek itthon. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Úgy néz ki, hogy én sem, de vasárnap a fellépéskor már igen. 

 

Palkovits János elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

18/2019. (IV. 29.) NÖ számú H a t á r o z a t a 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi búcsú programját és 

azt elfogadta. 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a búcsúi programról a 

település lakosságát tájékoztassa, valamint a szervezéssel kapcsolatos feladatokat teljeskörűen ellássa. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2019. 07. 31. 
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Palkovits János elnök: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Dr. Ecsédi Károly ügyvédet kértük meg, hogy adjon árajánlatot, 

hogy a perben képviseljen minket. Fel kellett mondanunk a szerződést, mert a tervezők nem tudtak olyan 

tervet leadni az iskola bővítésre és sportcsarnok építésre, melyet a tervtanács elfogadott volna. Többször volt 

egyeztetés, a tervtanács minden esetben azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a tervet továbbtervezésre 

nem javasolja, tehát újból kellett kezdeni. Felbontottuk a szerződést, hogy ne csússzunk tovább. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Van új tervező? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Van tervező, aki már dolgozik a tanulmányterven, hogy a későbbi esetleges fejlesztések is szerepeljenek 

rajta, ha hosszú távra tervezünk. Utána engedélyes és kiviteli tervek készülhetnek. A Támogatási szerződés 

az 500 millió forintos EU-s pályázatról aláíráson van.  

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Az ügyvédi költséget mi határozza meg? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az ügyvéd Úr hivatkozott a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendeletre, amiben polgári per esetén a pertárgy értékhez 

kötötten van meghatározva az ügyvédi munkadíj. Ezt az előterjesztésben én számoltam már ki. Ezen felül 

van 30.000 forint tárgyalásonként. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Ha megnyerjük a pert, akkor ez a pénz visszajár? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ha megnyerjük, akkor ez perköltségnek számít és visszakapjuk. A perben személyes illetékmentességünk 

van, így egyéb költségünk nincs. A bíróság dönthet a perköltség arányos megfizetéséről is. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta: 

Ha nyerhető a per, akkor támogatom. 

 

Palkovits János elnök: 

Nyerhető, mert nem teljesítettek. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

19/2019. (IV. 29.) NÖ számú H a t á r o z a t a 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és 

AMI bővítésére és új tornacsarnok építésének engedélyes tervdokumentáció elkészítésére kötött 

szerződés felbontása után a tervezői díj peres úton történő visszakövetelésére beérkezett ügyvédi 

ajánlatról szóló előterjesztést és azt elfogadta. 

 

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

megfelelően az ügyvéddel a megbízási szerződést írja alá. 
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Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: 2019. 05. 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Egyebek. Korábban fellebbeztem a feladatalapú támogatási pontjaink ellen, ma derült ki, hogy a 

fellebbezésünket elfogadták és plusz 8 pontot kaptunk, összesen 47 pontot, így a feladatalapú támogatás 

összege 1.152.018 Ft lett. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                                Huber Hedvig Erzsébet 

     Elnök                     Elnök-helyettes 
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