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8/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus 26. napján 

17.00 órakor megtartott rendes Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Palkovits János elnök, 

Herczegné Pákozdi Marietta képviselő,  

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes, 

Dr. Nagy Attila jegyző és 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János elnök: 

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

Külön köszöntöm a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezetőjét, sajnos a Fertőrákosi Óvoda 

intézményvezetője a mai napon nem tudott eljönni. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, 

hogy a testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

27/2019. (VIII. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2019. augusztus 26-i nyílt rendes ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. A Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach tanévzáró beszámolója 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

2. Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. évi költségvetésének módosítása 

(előirányzatmódosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

3. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos épületében (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236/A.) elvégzendő kazáncserére beérkezett árajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

4. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos épületében (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236/A.) elvégzendő radiátorcserére beérkezett árajánlatról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök. 

 

5. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János Elnök 

Határidő: azonnal 
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Palkovits János elnök: 

Térjünk rá az első napirendi pontra. Óvoda tanévzáró beszámolója, amit írásban mindenki megkapott. Az 

intézményvezető a mai ülésen nem tudott megjelenni, a holnapi Képviselő-testületi ülésen vesz részt. Évről-

évre ugyanazok a számok és feladatok jelennek meg, egy dolgot szeretnék itt elmondani a bővítéssel 

kapcsolatosan, hogy a települési önkormányzat tervezi a 4. csoportszoba kialakítását, mert most is 77 fővel 

üzemel az óvoda. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

A 7 fő óvodapedagógusban Mariann is benne van? 

 

Palkovits János elnök: 

Igen. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Az iskola beszámolóját nem most tárgyaljuk? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének munkaterve alapján az iskola beszámolóját a 

2019. 09. 23-i ülésen fogja tárgyalni. Most az iskola Házirendjének, Pedagógiai Programjának és SzMSz-

ének felülvizsgálatát kellett volna, de az Intézményvezető Asszony jelezte, hogy az iránymutatások és 

jogszabályok nem publikusak még, így azok felülvizsgálatát, módosítását később tudja csak elkészíteni. 

 

Palkovits János elnök: 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

28/2019. (VIII. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákosi Óvoda Kindergarten 

Kroisbach 2018/2019. évi tanévzáró beszámolóját és azt elfogadja. 

 

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

Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach fenntartóját tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János elnök 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át a második napirendi pontra. Előirányzat módosítás. Átadom a szót a gazdálkodási előadónak. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Köszönöm.  

A Német Önkormányzat költségvetésének módosítása: 

Feladatalapú támogatásból többletbevétel keletkezett 576.009.- Ft összegben, melyet dologi kiadásokra 

csoportosítottunk át. 

Saját hatáskörű előirányzat-módosításra került sor 13.519.288.- Ft összegben a Fertőrákosi Általános 

Iskolától kapott támogatás tartalékba helyezése miatt. 
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A Fertőrákosi Általános Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú EFOP pályázat visszavonása 

kapcsán, a Fertőrákosi Községi Önkormányzattól a pályázati sikerdíj kiegyenlítésére támogatási szerződés 

alapján 5.206.720.- Ft-ot kapott az Önkormányzat, amely összeggel és a tartalékból átcsoportosított 

13.000.000.- Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növeltük meg. 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség 210.000.- Ft összegben a költségvetésben nem 

tervezett reprezentációs kiadások és járulékaik kifizetésére dologi kiadásokból, valamint a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatának adományszámlájára történő átutalás miatt egyéb működési célú 

támogatásokra szintén a dologi kiadásokból. 

 

A Fertőrákosi Általános Iskola költségvetésének módosítása: 

Saját hatáskörű előirányzat módosításra került sor többletbevételből dologi kiadásokra 908.405.- Ft 

összegben. 

A Polgármesteri Hivatal és az Iskola között létrejött Együttműködési Megállapodás értelmében az Iskola a 

Hivatalnak 2.701.656.- Ft támogatást fizet, ezen összeg a költségvetés készítésekor még nem volt pontosítva, 

ezért a költségvetésben tervezett 2.000.000.- Ft-ot kiegészítettük 701.656.- Ft-tal, amit dologi kiadásokból 

csoportosítottunk át egyéb működési célú kiadásokra. 

 

A Német Önkormányzat és a Fertőrákosi Általános Iskola költségvetésének módosítása: 

Az Iskola bérkompenzációra kapott 352.000.- Ft-ot, valamint elszámolt a 2018. évi bérkompenzáció 

visszafizetendő maradványával. 

Az Iskola 2018. évi támogatásának elszámolása során 157.200.- Ft visszafizetendő összeget állapítottak meg, 

ezt az Iskola dologi kiadásainak terhére csoportosítottuk át. 

  

A Német Önkormányzat költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások után 

159.731.827 Ft-ra módosultak. A Fertőrákosi Általános Iskola költségvetésének fő összegei az előirányzat 

módosítások miatt 157.111.280 Ft-ra módosultak. 

 

Palkovits János elnök: 

Köszönjük a tájékoztatást. A pályázatíró sikerdíjára visszamaradt majdnem 7 millió forint, a cég vezetőjével 

tárgyaltam, megegyeztünk arról lemond a további összegről. Az írásos megállapodás még nem érkezett meg. 

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

az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

29/2019. (VIII. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat 

Fertőrákos és szervei 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

A Német Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (I. 28.) önkormányzati 

határozat 2. §-a a következők szerint módosul: 

 

A képviselőtestület a Német Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 

159.731.827,--Ft-ban állapítja meg. 
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A Német Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (I. 28.) önkormányzati 

határozat 6. §-a a következők szerint módosul: 

 

A képviselőtestület a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi költségvetés 

bevételi és kiadási főösszegét 157.111.280,--Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Palkovits János elnök 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Általános iskola kazáncsere. Most kapta meg mindenki az 

előterjesztést, a fűtésrendszer rossz állapotban van, ezért az intézményvezető kért árajánlatot. Az iskola saját 

költségvetéséből tudja ezt megoldani. A radiátorcserét végző vállalkozó ráadásul ÁFA mentes, így a 

munkadíj kevesebb. 

 

Orbánné Kalmár Judit intézményvezető: 

De ezzel a két beruházással nullára futtatjuk ki a költségvetésünket. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Ez egy jó ár? Az megfelelő, hogy csak egy árajánlat van? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Mivel sürgősségi az előterjesztés és a fűtési szezonra kész kell lennie, így nem tudunk három árajánlatot 

bekérni. 

 

Orbánné Kalmár Judit intézményvezető: 

Kb. 7 millió forintról indultunk. ez lett lejjebb szorítva. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ebben az árban a teljes ügyintézés is benne van, gáztervvel, engedélyeztetéssel és átvétellel. Két gázkazán 

van benne, hogy legyen tartalékkazán is. 

 

Palkovits János elnök: 

Az elejétől kezdve arról volt szó, hogy a települési önkormányzaté az épület, aki beszáll a karbantartási 

költségekbe, ha ezt az iskola és a nemzetiségi önkormányzat nem tudja kigazdálkodni. Amennyiben nincs 

több kérdés, kérem szavazzunk. Először a kazáncseréről. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

30/2019. (VIII. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

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

és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) kazáncseréjére elkészített 

előterjesztést és elfogadja az Euroterm Kft. (9400 Sopron, Faller J. utca 14.) 2019. 08. 23. napján kelt 

árajánlatát 2.643.500 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-hatszáznegyvenháromezer-ötszáz forint + általános 

forgalmi adó összegben, mely a Német Önkormányzat Fertőrákos és szervei 2019. évi költségvetéséről 

szóló 6/2019. (I. 28.) NÖ határozat karbantartás során (K334 rovatszám) kerül elszámolásra. 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a döntésről a 

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezetőjét tájékoztassa és felhatalmazza az 

intézményvezetőt a beruházás megrendelésére. 

 

Felelős: Palkovits János elnök 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk, most a radiátorcseréről. Megállapítom, hogy a testület 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

31/2019. (VIII. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

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

és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) radiátor cseréjére elkészített 

előterjesztést és elfogadja Molnár Gábriel EV. (9421 Fertőrákos, Fő utca 46.) 2019. 08. 21. napján kelt 

árajánlatát az alábbi megoszlásban: 

 

Munkadíj   bruttó 495.000 forint, 

Anyagdíj bruttó 1.185.500 forint,  

 

azaz összesen bruttó 1.680.500 Ft, azaz egymillió-hatszáznyolcvanezer-ötszáz forint összegben, mely a 

Német Önkormányzat Fertőrákos és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (I. 28.) NÖ 

határozat karbantartás során (K334 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

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

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezetőjét tájékoztassa és felhatalmazza az 

intézményvezetőt a beruházás megrendelésére. 

 

Felelős: Palkovits János elnök 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

Palkovits János elnök: 

Egyebek. Enikő júliusban és augusztusban is tartott próbát az énekkarnak, de a szerződés az első hat hónapra 

szól, valamint szeptembertől december végéig. Az a javaslatom, hogy egy hónappal toldjuk meg a 

szerződését. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Ő számlát hoz? 

 

Palkovits János elnök: 

Igen, úgy fizetjük ki. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Egyetértek vele. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta NÖ tag: 

Én is. 
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Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Az egyebekben szeretném még jelezni, hogy júliusban kaptunk Wild Robert Ferenctől egy e-mailt a 

nemzetiségi jelöltek állításáról, valamint egy belső anyagot a választási feladatokról. Úgy tudom, hogy 

nemzetiségi jelöltet csak nemzetiségi szervezet jelölhet és a NÖME jövő hét hétfőn ül össze. 

 

Palkovits János elnök: 

Robi ma van az Elnök Asszonynál és beszéli meg a teendőket. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Azt gondolom, hogy jövő hétfőig javasolnunk kellene, hogy kik kerüljenek fel a listára Fertőrákosról.  

 

Palkovits János elnök: 

Még nem jöttek meg a szükséges papírok sem és a Robival sem beszéltünk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Itt vannak páran, akik szívesen elindulnának és lennének képviselők. Honecker Anikó, Filóné Pákozdi 

Zsuzsanna, Egyed Balázs és Fuchsné Sugár Judit. 

 

Herczegné Pákozdi Marietta NÖ tag: 

Várjuk meg Robit és beszéljünk róla. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Szeptember 12-ig az ajánlásokat is le kell adni.  

 

Palkovits János elnök: 

Az előző választáson sem volt erről nemzetiségi önkormányzati Képviselő-testületi döntés, hogy mi kit 

ajánljunk, aki akart, az felkerült a listára, ez most is így lesz. Várjuk meg a Robit és ha kell, akkor 

összehívunk egy rendkívüli NÖ ülést, vagy csak levélben jelezzük a jelöltek névsorát. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, Elnök-helyettes: 

Akkor beszéljünk a Robival, de ezen a héten szülessen erről valami. 

 

Palkovits János elnök: 

Rendben. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                                                Huber Hedvig Erzsébet 

     Elnök                NÖ Elnök-helyettes 
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