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Fertőrákos 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 7. napján 17.45 

órakor megtartott rendkívüli 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. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

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 

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

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

71/2015. (IX. 7.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. szeptember 7-i nyílt ülésén az alábbi 

napirendi pontokat veszi napirendre: 

 

1. Magyarország területén tartózkodó migránsok ellátásához való hozzájárulásról szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az 1. napirendi pontra.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A múlt hét csütörtökön lejöttem a hivatalba ezzel a gondolattal. Úgy gondolom, ebben az ügyben az 

önkormányzatnak valamilyen lépést kellene tennie. Azzal a szándékkal, hogy ha támogatjuk őket, azt olyan 

célra lehet felhasználni, amivel ténylegesen segíteni lehet ezeknek az embereknek. Keressük meg a települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségét, hogy a magyarországi önkormányzatok felé éljenek ezzel a 

felhívással. A múlt hét óta minden változott. A támogatásra még hosszabb ideig lesz szükség., sajnos egyre 

több csoport lépi át a határt. Senki nem tudja megmondani, hogy ennek a folyamatnak hol lesz a vége. Ezek 

az emberek az alapvető emberi szükségleteiket sem kapják meg. Én úgy érzem, ebben a kérdésben 

Magyarország nem lehet büszke Európa előtt. Ha valamilyen támogatást nyújt az önkormányzat, akkor én 

úgy érzem ez egy nemes és hasznos gesztus lesz a részünkről. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Meghasonlott érzéseim vannak. Kellene őket segíteni, de közben pl. eldobálnak mindent. Egyrészt segíteni a 

családokat, de akik nem akarnak ujjlenyomatot adni, azoknál nem a békés szándékot látom. Azt is gyanítom, 

hogy más önkormányzatok sem fognak csatlakozni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A háromgyermekes anyuka támogatását meghosszabbítottuk plusz fél évvel. Ez is legalább ilyen fontos cél, 

ha már mérlegre teszem. 

 

Palkovits János polgármester: 

Lenne több fontos dolog is a faluban. Az előterjesztés nekem is sok, de valahogy támogatni kellene őket. 

Van egy félelmem, hogy kevés önkormányzat áll úgy hozzá, hogy fog segíteni. Tippet is lehet adni, hogy 

melyik szervezetet támogassuk. Akik itt meg lettek jelölve, azok nem egyesületi formában működnek. Én 

támogatom, de az egyszerűbb változatát. 



 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Én ma több emberrel is beszéltem erről. Volt, aki azt mondta, akkor miért nem támogatjuk az ukrajnai 

magyarokat. A menekültek esetében kiszámolta valaki, hogy kb. 3 millió forintba került, hogy idáig eljöttek, 

a fellépésük sem olyan, mintha menekültek lennének. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Azt javaslom, hogy bontsuk ketté a határozati javaslatot a támogatás összegére és hogy azt milyen formában 

adjuk, a második a TÖOSZ megkeresés legyen. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk arról, hogy az 

önkormányzat adjon valamilyen pénzügyi támogatást a menekülteket ellátó szervezet részére. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 0 igen szavazattal, 3 nem ellenében a határozati javaslatot 

elutasította. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet    Csóka Zoltán Józsefné 

PB Elnök                              PB tag                                                     


