
Pénzügyi Bizottság 

Fertőrákos 

 

10/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. augusztus 24. napján 18.00 

órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag, 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag. 

 

Palkovits János polgármester 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontokról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

63/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. augusztus 24-i nyílt ülésén az alábbi 

napirendi pontokat veszi napirendre: 

 

1. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt pályázatra való 

jelentkezés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Belterületi utak gallyazására beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákosi temetőben lévő közlekedőút kialakítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Fertőrákos Községi Önkormányzat és a Német Önkormányzat Fertőrákos között a Fertőrákosi 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ideiglenes finanszírozásáról szóló szerződés elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Tájékoztatás az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az 1. napirendi pontra. Felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiírása. Volt már téma tavaly is. Az első 

félévre egy fő részére kifizettünk 25.000 Ft/hó összeget. A pályázat feltételei változatlanok maradtak. 

 

 

 

 

 

 



Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

64/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) 

önkormányzati rendeletében foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatát és annak kiírását 

javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére 

kiírt pályázat. Szűk a határidő, a beadás határideje szeptember 1. Az előkészületek folyamatban vannak, a 

beruházás a Patak sori járda és a vízelvezető rendszer egy része lenne. Ezek meg vannak tervezve. 

 

Palkovits János polgármester: 

Engedélyes terv és költségkiírás kell. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Tekintettel arra, hogy a meglévő járda és a meglévő vízelvezető rendszer felújításáról lenne szó, ezért nem 

engedélyköteles a beruházás. Így elég a kiviteli terv és a tervező nyilatkozata arról, hogy ez nem 

engedélyköteles beruházás. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Az nem tiszta számomra, hogy ezen a pályázaton automatikusan megkapjuk a pénzt? Mert ez lett beígérve. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Tekintettel arra, hogy ez egy pályázat, így nem biztos a pénzt. A pályázati kiírásban az szerepel, mivel a 

korábbi fordulóban a 2000 fő alatti települések már kaptak pénzt, ezért az ő pályázatuk csak akkor nyerhet, 

ha a 2000 fő fölötti települések kerete ezt engedi. A pályázatban szereplő 9 milliárd forintos keret viszont 

nem tudom mire elég. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Viszont a felhasználásra elég sok időt hagy, 2018-ig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem olyan sok az, ha valaki komolyabb beruházást csinál. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

65/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat pályázati kiírását és a Fertőrákos Patak soron (Fertőrákos 

belterület 500 és 887 helyrajzi számú ingatlanok) megvalósuló járda felújítására és csapadékvíz 

elvezető rendszer részbeni felújítására [Pályázat a) és b) alcélja] javasolja a Képviselő-testületnek a 

pályázat benyújtását. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A korábbi testületi ülésen már született döntés a belterületi utak gallyazásáról, azonban a szerződéskötésnél 

derült ki, hogy nem tudunk a nyertessel szerződést kötni, mert már nem egyéni vállalkozó. erre tekintettel új 

árajánlatokat kértünk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

66/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos belterületi utak 

gallyazására beérkezett árajánlatokat és azok közül Keresztesi Norbert EV. (9423 Ágfalva, Hegy utca 

31.) 2015. 08. 24. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni 445.000 Ft + ÁFA, azaz 

négyszáznegyvenötezer forint + általános forgalmi adó, azaz összesen bruttó 565.150 Ft, azaz 

ötszázhatvanötezer-százötven forint összegben a Képviselő-testület részére.. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Temetőben közlekedő út.  

 

Palkovits János polgármester: 

Új árajánlatokat kértünk be, de csak a MADÉMA  küldött. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az urnafal előtti út elvezetne egészen a ravatalozóig? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ezt így el tudom fogadni. Szeretném, ha majd a hátsó keresztig megvalósulna valamilyen út. 

 

Palkovits János polgármester: 

A következő évi költségvetésbe be lehet tervezni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

67/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi temetőben 

kialakítandó közlekedőút kialakítására beérkezett árajánlatokat, valamint a kiegészítő árajánlatot és 

azok közül a MADÉMA 2006. Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2015. 06. 22. napján kelt árajánlatát és 

2015. augusztus 18. napján kelt kiegészítő árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, 

összesen 770.685 Ft + ÁFA, azaz hétszázhetvenezer-hatszáznyolcvanöt forint + általános forgalmi adó 

összegben, mely az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános 

tartaléka terhére kerül elszámolásra. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 



Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kölcsönszerződés a Német Önkormányzat és a települési 

önkormányzat között az iskola átmeneti finanszírozásáról. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Német Önkormányzat a mai ülésén megtárgyalta és elfogadta azt. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

A normatív támogatás havi 9 millió forint lesz, azonban a Magyar Államkincstár csak 2015. novemberében 

folyósítja azt először, ezért három havi összeget kölcsönként utal a települési önkormányzat. A normatíva 9 

millió forintra jön ki, azonban elegendő a havi 8 millió forint összeg utalása. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Mivel kölcsönszerződésről van szó, én beleírnám, hogy legkésőbb 2015. 12. 31. napjáig vissza kell fizetni a 

pénzt. 

 

Palkovits János polgármester: 

Elfogadjuk és így módosítjuk a szerződést. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

68/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Német Önkormányzat 

Fertőrákos részére 24.000.000,-Ft, azaz huszonnégymillió forint kamatmentes kölcsönt nyújtásáról 

szóló előterjesztést a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartóváltását követő 

zavartalan működésének biztosítása érdekében, melyet a Képviselő-testület részére elfogadásra 

javasol. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási előadó: 

A féléves beszámolási kötelezettséget eltörölték, azonban úgy gondoltuk, az első féléves állásról 

tájékoztatjuk a testületet. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A Határ úti beruházás szerepel a várható beruházásokban is, valamint a tartalék felhasználásánál is. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási előadó: 

A tartalék terhére lett elfogadva a beruházás, azonban még nem valósult meg, ezért szerepel két helyen. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Normatívák jöttek pluszba, ezért kell a költségvetés főösszegét is megemelni. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

69/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 

2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 



Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Költségvetés módosítása szükséges a plusz normatívák beérkezése miatt, ami 1.371 e forinttal növelte meg a 

bevételi és a kiadási főösszeget. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

70/2015. (VIII. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. augusztus 25. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet    Csóka Zoltán Józsefné 

PB Elnök                              PB tag                                                     


