
Pénzügyi Bizottság 

Fertőrákos 

 

7/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. június 29. napján 18.00 órakor 

megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag, 

Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag, 

Palkovits János polgármester 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Huber Hedvig Erzsébet jelezte, 

hogy nem tud részt venni az ülésen, így azt én vezetem. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

50/2015. (VI. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. június 29-i nyílt ülésén az alábbi 

napirendi pontokat veszi napirendre: 

 

1. Pápai Lajos kérelme (szennyvízrákötés). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

2. Fertőrákosi Temető vízvezetékének cseréje. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

3. Fertőrákosi Konyha szennyvízbekötésének cseréje. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

4. Wild Róbert Ferenc képviselő beszámolója a steinheim-i búcsún való részvételéről és annak 

útiköltség elszámolása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át az 1. napirendi pontra. Pápai Lajos szennyvízrákötési kérelme. Ez mindig így volt, az utolsó 

emelés 2003-ban volt. Esetleg jövőre el lehetne gondolkodni az emelésen. Hány embert érint ez még a 

faluban? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Kb. 40 ingatlanra nincs még rákötve a szennyvízcsatornára, de ez a szám folyamatosan csökken. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

51/2015. (VI. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Pápai Lajos 

szennyvízrákötésről szóló kérelmét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

 

 



Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2015. június 30. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Temető vízvezeték cseréje. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tavaly kérte az árajánlatot még az előző testület. Kívül, a kerítés mellett a földben vinnénk el a vizet, így 

mindenkinek jobb és tartósabb lenne. Tavalyi az árajánlat, de ezt fenntartja idén is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Kifogásolom, hogy csak egy árajánlat van. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ez már egy korábban bekért árajánlat, ezért nem kértünk másikat. Másik fertőrákosi vállalkozót nem tudtunk 

volna erre a munkára találni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Elfogadom azzal, hogy a vállalkozó árai eddig reálisak voltak. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

52/2015. (VI. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Temető vezetékes 

ivóvízvezeték cseréjére Varga József EV. (9421 Fertőrákos, Béke utca 16.) 2014. 01. 28. napján kelt 

árajánlatát és azt 497.400 Ft + ÁFA, azaz négyszázkilenvenhétezer-négyszáz forint + általános 

forgalmi adó összegben - az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános 

tartaléka terhére – javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2015. június 30. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

A konyha szennyvízcsatlakozásának cseréjéről is volt már szó korábban. 

Itt is kifogásolom, hogy csak egy árajánlat van. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

53/2015. (VI. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Általános és AMI 

Konyha (9421 Fertőrákos, Fő utca 236.) szennyvízbekötés cseréjére Varga József EV. (9421 

Fertőrákos, Béke utca 16.) 2015. 05. 26. napján kelt árajánlatát és azt 131.460 Ft + ÁFA összegben, 

azaz egyszázharmincegyezer-négyszázhatvan forint + általános forgalmi adó összegben - az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános tartaléka terhére – 

javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2015. június 30. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Azt szeretném kérdezni, hogy melyik testületi ülésen volt szó róla, hogy küldöttség megy Steinheim-be? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem volt róla szó. Én eskettem, így nem tudtam kimenni, ezért ment Wild képviselő Úr egyedül. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 



Miért kell most a testvértelepülési megállapodást most megkötni? 

 

Palkovits János polgármester: 

Erről még az előző testület döntött. Mindkét önkormányzat hozott korábban erről döntést. Készítettünk 

magyarul egy tervezetet, ezt lefordítottuk és kiküldtük a részükre. Jövőre lenne a 70. évfordulója a 

kitelepítésnek, azt terveztük, hogy jövőre búcsúkor itt lenne az aláírás, utána valamikor Steinheim-be a másik 

fele. 

 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az utazásról előzetesen senki nem tudott. Nem is tudom, hogy ment volna e még valaki. Ez így faramuci 

helyzet.  

 

Palkovits János polgármester: 

Korábban szó volt róla, hogy nem lesz többet búcsú Steinheim-ben, erre megijedtek és most még szerveztek. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Erre 3 millió forint van elkülönítve a költségvetésben, ez a 87000 Ft nem nagy összeg ehhez képest. De 

abban igazat adok, hogy nem így kellett volna csinálni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Előre is megszavazta volna a testület, ezért támogatom. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

54/2015. (VI. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat küldöttségének útiköltségét a Steinheim település (Németország) által szervezett 2015. 

évi búcsúra és azt 83.325 Ft, azaz nyolcvanháromezer-háromszázhuszonöt forint összegben az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő Testvérvárosi találkozó (K355 rovatszám) terhére 

javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2015. június 30. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

     Csóka Zoltán Józsefné              Majorosné Nagymarosi Rita                                                                          

PB Tag                                                       külső PB tag                                                      


