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13/2020. sz. JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2020. október 26. napján 

18.15 órakor megtartott rendes Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén. 

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet Elnök, 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna Elnök-helyettes, 

Honecker Anikó képviselő, 

Egyed Balázs Péter képviselő, 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető, 

Dr. Nagy Attila jegyző, jegyzőkönyvvezető. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Filóné Pákozdi Zsuzsannát kérem fel. Kérem szavazzunk a jegyzőkönyv 

hitelesítő személyéről. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, jegyzőkönyv hitelesítőnek Filóné Pákozdi 

Zsuzsannát a testület megszavazta. A napirendi pontokhoz van módosítás, kiegészítés? Amennyiben nincs, 

kérem szavazzunk a módosított napirendekről. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

82/2020. (X. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2020. október 26-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Német Önkormányzat Fertőrákos, mint felperes a Soproni Járásbíróságon P.20.427/2020/9. 

számú peres ügyében az önkormányzatot képviselő ügyvéd javaslatáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

2. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének 2020. 

októberi beszámolója. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

3. Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aktuális kérdései. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

4. Magyar Államkincstár határozata ellen benyújtandó bírósági felülvizsgálat ügyvédi költségéről 

szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

5. Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények 

Megsegítéséért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztálya által a 2021. évi költségvetés által 
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biztosított nemzetiségi célú előirányzat terhére nyújtandó támogatás keretében benyújtandó igényről 

szóló döntés. 

Előterjesztő: Huber Hedvig Erzsébet NÖ Elnök. 

 

6. Egyebek 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm. Mielőtt rátérünk a napirendi pontra, a beszámolómat mondanám el. 

 

71/2020. (IX. 28.)  „Ehrennadel für das Ungarndeutschum” díjra idén nem terjesztünk senkit. 

72/2020. (IX. 28.)  Sonntagsblatt támogatásáról döntés megszületett, hogy nem támogatjuk egyelőre. 

73/2020. (IX. 28.)  Közmeghallgatás időpontjának kijelölése. 

74/2020. (IX. 28.)  Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály ÖNKFO/677-2/2020. számú 

határozatával kapcsolatos döntés.  

75/2020. (IX. 28.)  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantárgyfelosztásának 

elfogadása. 

76/2020. (IX. 28.)  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámoló elfogadása. 

78/2020. (X. 12.)  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási tervének 

jóváhagyása. 

79/2020. (X. 12.)  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Térítési és tandíj 

szabályzat jóváhagyása. 

80/2020. (X. 12.)  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola személyi feltételek 

meglétét igazoló tételes jegyzék jóváhagyása. 

81/2020. (X. 12.)  Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. évre 

vonatkozó munkatervének jóváhagyása 

 

Van kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámoló 

elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a beszámolót elfogadta. 

Térjünk át az első napirendi pontra. Soproni Járásbíróságon P.20.427/2020/9. számú peres ügyében az 

önkormányzatot képviselő ügyvéd javaslatáról szóló döntés. A múlt héten volt a bírósági tárgyalás, ahol 

tanúk meghallgatása történt meg. Polgármester Urat, Jegyző Urat és az Állami Főépítészt hallgatták meg. Az 

Ügyvéd Úr arról tájékoztatott, hogy olyan információk kerültek a bíróság tudomására, melyek kicsit felénk 

billentik a mérleg nyelvét. A bírónőnek két javaslata volt az ügyvédek felé a tárgyaláson: 

1. Független szakértői díjat előlegezze meg az önkormányzat, melyet a bíróság jelöl ki és a szakértőnek 

felteendő kérdéseket is nekünk kell megjelölnünk. 

2. Javasolta, hogy egyezzenek meg a felek 50-50%-ban, mert szerinte ez lenne az életszerű. 

Ha hajlandók vagyunk megegyezni, akkor nem pereskednénk évekig, ha pedig nem sikerülne, akkor lenne 

szakértő, akinek a díja 250.000 Ft. Én javaslom, hogy próbáljuk meg az egyeztetést, erre bízzuk meg az 

ügyvédet, a döntést pedig a testület hozza meg, ha az eredményre vezet. Van kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

83/2020. (X. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat 

Fertőrákos, mint felperes a Soproni Járásbíróságon P.20.427/2020/9. számú peres ügyében dr. Ecsédi 

Károly, az önkormányzatot képviselő ügyvéd javaslatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt és dr. Ecsédi Károly 

ügyvédet, hogy a perbeli alperessel egyeztető tárgyalást hívjon össze és ott az önkormányzatot – 

egyezségen történő megállapodás elfogadásának kivételével - teljes jogkörrel képviselje. 

 

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

történtekről és az esetleges megállapodásról a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

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

létrehozásának sikertelensége esetén 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forintot, mint szakértői díjat 

a bíróság részére fizessen be. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ elnök 

Határidő: 2020. 10. 31. illetve 2020. 12. 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének 2020. októberi 

beszámolója. Átadom a szót az Intézményvezető Úrnak. 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

Köszönöm, a beszámolómat írásban elküldtem Önöknek. A legfontosabb, hogy a Kormányhivatal 

törvényességi ellenőrzése pozitív kimenettel zárult. Itt szeretném megköszönni a Jegyző Úr segítségét. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

84/2020. (X. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

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

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének 2020. októberi beszámolóját és az elfogadta. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Iskola aktuális kérdések. Tisztítószeres e-mail-eket kapok, mint 

fenntartó, ezeket a tisztítószereket automatikusan küldik az iskolának? 
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Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

Állami támogatásként kapjuk, nem kell fizetni érte. A szállítást kell megoldanunk. Kézfertőtlenítőket kapunk 

és egyéb takarítószereket, melyek kb. 3 hétig tartanak, tehát az intézménynek is be kell szerezni még. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna Elnök-helyettes: 

Az alsó tagozatos épület udvarán a játszótér le van zárva. Miért? 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

A szülői szervezet vállalta, hogy kijavítja és lefesti. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Anyagot sem kell venni hozzá? 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

Mindent a szülők intéznek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

85/2020. (X. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

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

Alapfokú Művészeti Iskola aktuális kérdéseiről szóló beszámolót és az elfogadta. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Magyar Államkincstár határozata ellen benyújtandó bírósági 

felülvizsgálat ügyvédi költségéről szóló döntés. A múlt héten ezzel küzdöttem. Ügyvédet nagyon nehéz volt 

találni, minden követ megmozgattam, az államtitkárságon ajánlották ezt az ügyvédet, akivel tárgyaltam. A 

múlt héten a beadvány beadásra került. Reméljük pozitív lesz a bíróság döntése. Az Ügyvéd Úr a 

költségekről nem nyilatkozott, bár többször is rákérdeztem. Reméljük más forrásból ki tudjuk fizetni. 

Amennyiben egy bizonyos összeget visszakapunk, akkor az ügyvédi költséggel az iskolának visszaadott részt 

csökkenteni szeretnénk. Egyelőre az ügyvédi költségekről így konkrétan nem tudunk szavazni, de egy 

felhatalmazást kérek, és ezügyben még egyeztetek. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

86/2020. (X. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta Magyar Államkincstár határozata 

ellen benyújtandó bírósági felülvizsgálat ügyvédi költségéről szóló előterjesztést és felhatalmazza az 

Elnököt, hogy Dr. Nemes Dénes ügyvéddel (Márton & Társa Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, Lendvay 

utca 22/II.) az ügyvédi költségről egyeztetéseket folytasson. 
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Felelős: Huber Hedvig Erzsébet NÖ elnök 

Határidő: 2021. 02. 28. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi kapcsolatokért és az 

Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztálya által a 2021. évi 

költségvetés által biztosított nemzetiségi célú előirányzat terhére nyújtandó támogatás keretében benyújtandó 

igényről szóló döntés. 

2020. november 9-i határidővel kell beadni az igényeket az államtitkárság részére. Az erről szóló levélben az 

is szerepel, hogy az árajánlattal rendelkező önkormányzatok előnyt élveznek a bírálat során. 

Intézményvezető Úrral az igényfelmérő levél előtt 1 nappal már beszéltünk erről és mondtam neki, hogy 

kezdjen árajánlatokat kérni. 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

A tavalyi évben megvalósult az alsó tagozatos iskola emeletének teljes villamos felújítása, ezt most meg 

szeretnénk csináltatni a földszintre. Lenn egy tanterem van és a folyosó. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

És a könyvtár? 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

Arra nem tértünk ki, mert az önkormányzati fenntartású. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Községi és iskolai könyvtár összevontan. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Azt gondolom, hogy azt is meg kell csináltatnunk. Január elsejétől az épületet megkapjuk tulajdonba is. 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

Akkor így kérek árajánlatot. beszéltem a tervezővel, aki az épület tetőhéjalás cseréjének kiviteli terveit 

készítette az önkormányzat részére. A padlástérben plusz osztálytermeket nem lehet elhelyezni, mert 

fafödém van és azt is ki kellene cserélni. Ez így nagyon drága lenne. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Beszéltem a tervezővel, le kellene a teljes tetőt bontani, valamint a fafödémet, monolit vasbeton födém 

kellene és utána visszatenni a tetőt. Jobb megoldásnak tűnik az alsó iskola épületéhez „L” alakban 

hozzátoldott kazánház és öltözők lebontása és oda egy földszintes épület megterveztetése. De ebben az 

igényfelmérésben építési költségekkel nem lehetne számolni, arra kellene esetleg pénzt kérni, hogy az 

engedélyes és kiviteli terveket az önkormányzat elkészíttetné és jövő ilyenkorra meglennének a tervek és 

lehetne pénzt kérni a kivitelezésre. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, akkor felkérném a Jegyző Urat, hogy kérjen egy tervezőtől engedélyes és kiviteli tervek 

elkészítésére árajánlatot. 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

Tervező akkor tud mondani tervezésre árajánlatot, ha legalább egy minimális tervezési programot a testület 

összeállít. Hány tanterem legyen és az minimum hány gyerek befogadására legyen alkalmas, földszintes, 

vagy emeleti legyen, kiszolgáló helyiségek, aula stb. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

4 tanterem és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek. Az elbontandó kazánház helyén két szinten.  

Tavaly a felmérés a kerítésfelújítással kezdődött, ezt is be lehetne adni. A középső iskola villamos felújítása 

kb. 8 millió forintba kerülne. 

 

Filóné Pákozdi Zsuzsanna Elnök-helyettes: 

Az alsó tagozatos épületvizesblokkja milyen állapotban van? 

 

Maráz István Zsolt Intézményvezető: 

Rendben van. Az az épület van a leglejjebb a Fő utcán, ezért a szennyvízelvezetés nem a legjobb. A felső 

tagozatos iskolában is szeretnénk egy automata kaput kialakítani, ami 0,5 millió forint, valamint a 

tornateremre is ráférne egy felújítás, mind az oldalfalakra, mind a terem borítására. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Köszönöm, akkor az alábbi felújításokról volt szó, melyekre árajánlatot kellene kérnünk és beadnánk az 

igényfelmérésre: alsó tagozatos iskolaépület villamos felújítása II. ütem, tornaterem felújítás, alsó tagozatos 

iskola tetőhéjalás csere, itt kiviteli tervekkel rendelkezünk. Felső tagozatos épület elektromos kapuja és 

kerítés felújítása, valamint iskola bővítés engedélyes és kivitelei terveinek költségei. Amennyiben nincs több 

hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének  

87/2020. (X. 26.) NÖ számú H a t á r o z a t a  

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Miniszterelnökség Egyházi, 

Nemzetiségi kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárság 

Nemzetiségi Főosztálya által a 2021. évi költségvetés által biztosított nemzetiségi célú előirányzat 

terhére nyújtandó támogatás keretében benyújtandó igényről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza Honecker Anikó Képviselő 

Asszonyt és Maráz István Zsolt Intézményvezetőt, hogy az alábbi fejlesztési lehetőségekre kérjen 

részletes árajánlatot 2020. november 5. napjáig: 

 

a) Fertőrákosi Általános Iskola és AMI alsó tagozatos iskolaépület villamos felújítása II. ütem, 

b) Fertőrákosi Általános Iskola és AMI alsó tagozatos iskolaépület tornaterem felújítása,  

c) Fertőrákosi Általános Iskola és AMI alsó tagozatos iskolaépület tetőhéjalás cseréje,  

d) Fertőrákosi Általános Iskola és AMI felső tagozatos épület elektromos kapujának kiépítése, 

e) Fertőrákosi Általános Iskola és AMI felső tagozatos iskolaépület kerítésének felújítása,  

f) Intézmény bővítésének engedélyes és kivitelei terveinek költségei. 
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Oldal: 7 / 7 

Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza Huber Hedvig Erzsébet Elnök 

Asszonyt, hogy a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények 

Megsegítéséért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztálya részére a beérkezett árajánlatok 

alapján az igényfelmérést határidőben elküldje. 

 

Felelős: Honecker Anikó Képviselő és Maráz István Zsolt Intézményvezető, valamint Huber Hedvig 

Erzsébet Elnök. 

Határidő: 2020. 11. 05., illetve 2020. 11. 09. 

 

Huber Hedvig Erzsébet Elnök: 

Térjünk át az egyebek napirendi pontra. Amennyiben itt nincs kérdés, észrevétel, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

                Huber Hedvig Erzsébet     Filóné Pákozdi Zsuzsanna  

    Elnök               Elnök-helyettes, Jkv. hitelesítő 
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