
Pénzügyi Bizottság 

Fertőrákos 

 

12/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 28. napján 18.00 

órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottság nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 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 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

72/2015. (IX. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. szeptember 28-i nyílt ülésén az alábbi 

napirendi pontokat veszi napirendre: 

 

1. Fertőrákosi Lövészklub Elnökének kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

2. Fertőrákos ún. déli lakópark új szennyvízcsatorna rendszerének megterveztetéséről szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

3. Fertőrákos Fő utcáján zajló kerékpárúttal kapcsolatos pótmunkákról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

4. Polgármester felhatalmazása a Fertőrákos 02 és 176/1 helyrajzi számú utak összekötésével való 

tárgyalások lebonyolítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

5. Fertőrákost Fertőmeggyessel összekötő földút felújítása átadott pénzeszközzel a Fertő-Hanság 

Nemzeti Park részére. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

6. Egyebek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az 1. napirendi pontra.  

Lövészklub kérelme. Kétszer fordult az önkormányzathoz? 

 

Palkovits János polgármester: 

Az elsőbe nem írt összeget. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

A Kőfejtő kupát megtartották. 

 

 

 

 



Palkovits János polgármester: 

Megtartották és nagyon jól sikerült. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

A kérelmében leírt többi kiadás előre nem látható kiadás volt. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Támogatni tudom a kérelmet, sok embert megmozgatnak és arányaiban ők nem kaptak nagy összeget. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amikor kinn voltam náluk, akkor azt is láttam, hogy az épületük is nagyon le van amortizálódva, amit 

önerőből újítgatnak fel. Megérdemlik a támogatást, mert nem csak a támogatás összegére várnak. 

 

Palkovits János polgármester: 

A lőtér környezetét is rendben tartják. Az épülettel az a baj, hogy ők építették, de nincs bejegyezve a 

földhivatalba. A lőtér régen az MHSZ-é volt, a felszámolás után átadták az államnak. Mi is kértük, de 

valószínűleg a patakmeder felújítás miatt valahogy a vízügyé lett a terület. Utána is próbáltuk elkérni, de 

nem adták át, ezért bérleti díjat fizetünk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem az előterjesztést szavazásra a kérelemben szereplő 

150.000 Ft összeggel. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

73/2015. (IX. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fekete Zsolt, mint a 

Fertőrákosi Lövészklub Elnöke 2015. augusztus 31. napján és 2015. szeptember 8. napján kelt 

kérelmét és a Fertőrákosi Lövészklub részére 150.000 forint, azaz százötvenezer pótlólagos támogatást 

javasol elfogadni a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

 

Palkovits János polgármester: 

A tanácsi időkben lett kisajátítva az ottani szántók, szőlők és utána lett felparcellázva. A tanács látta el 

összközművel, azonban a vízelvezető árkokat és a járdát már az önkormányzat csináltatta meg. A gond az, 

hogy a szennyvíz betoncsőbe megy, most már műanyagcsöveket fektetnek le. Idővel a betoncső elöregszik, a 

növények beférkőznek az illesztéseknél, gyökerek nőnek benne, amin dugulás keletkezhet. A vízmű nem 

vette át üzemeltetésbe. A vízműnél lévő bérleti díjból kellene felújítani. Ehhez mindenképpen kell egy terv 

és esetleg egy pályázat beadásához is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A lakótelepen jók az utak, akkor ezt is ki kellene javítani. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem az előterjesztést szavazásra. Kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

74/2015. (IX. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos ún. déli lakópark 

szennyvízrendszerének tervezéséről szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza 

meg a polgármestert, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülésig a tervezési és engedélyeztetési 

feladatok ellátására kérjen árajánlatokat. 

 

 



Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Fő utca pótmunkák. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Eredetileg a Fő utca páratlan oldalán lévő új árkok lefedésére kértünk volna árajánlatot, amit fel is mértünk, 

azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai azt a tájékoztatást adták, hogy ez engedélyköteles 

tevékenység, valamint betonelemmel való lefedéséhez biztos, hogy nem fognak hozzájárulni, mert akkor az 

úton keletkező csapadékvíz nem tud az árokba belefolyni. Ezért ez meg kell terveztetni és ide olyan 

megoldás kell, pl. rács, ami beengedi a vizet az árokba. Ezen a szakaszon a tervek szerint az úttest és az árok 

széle között murvás feltöltés lenne, mi legalább a gépkocsi behajtók esetén az egybeaszfaltozásra kértünk 

árajánlatok. A közút az egész úttest egybeaszfaltozását sem engedélyezi, mert a kerékpárosok esetében ez 

balesetveszélyes a nyílt árok mellett. Az árajánlat az írásos árajánlathoz képest is módosult, mert egy részt 

nem vett bele a kivitelező, amit most telefonon mondott be, hogy 300 folyóméter hosszan 4500 Ft+ÁFA /fm 

áron tudná ezt megcsinálni, ez 1.350.000 Ft + ÁFA. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem az előterjesztést szavazásra. Kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

75/2015. (IX. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utcán zajló 

kerékpárút építéssel kapcsolatos előterjesztést és azt támogatja azzal, hogy a Swietelsky Magyarország 

Kft., mint kivitelező által 2015. szeptember 28. napján beadott árajánlatának megfelelően a 

Fertőrákos Fő utcán lévő, a beruházással érintett gépkocsi behajtók és az úttest széle közötti szakaszok 

leaszfaltozását  300 folyóméter hosszan 4.500 Ft+ÁFA/folyóméteres költségen, összesen 1.350.000 Ft + 

ÁFA, azaz egymillió-háromszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegben a Képviselő-

testület fogadja el. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

 

Palkovits János polgármester: 

A focipálya melletti 02 hrsz út vége van, kifelé hiányzik kb. 50 méternyi út a következő útig. Az út 

ténylegesen meg van, csak a földhivatalba nincs lejegyezve. A vízmű a kutakhoz is itt jár be. A földmérővel 

kitűzetjük az utat és megpróbáljuk leadatni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem az előterjesztést szavazásra. Kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

76/2015. (IX. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos külterület 02 

helyrajzi számú út és a Fertőrákos belterület 176/1 helyrajzi számú út közötti útkapcsolat 

kialakításával kapcsolatos tárgyalások lebonyolításáról, valamint az ahhoz szükséges földmérési és 

értékbecslési szerződések megkötéséről szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolja. 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

 

 

 



Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Temető melletti földút felújítása. 

 

Palkovits János polgármester: 

A leaszfaltozott temető parkolótól kifelé lévő útról van szó. Az út eleje az önkormányzaté, utána a Fertő-

Hanság Nemzeti Park kezelésében van. 

Akik Ausztriában kinn dolgoznak, ezt az utat használják. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ezt már többször tárgyaltuk és leszavaztuk, mert ez nem önkormányzati terület. 

 

Palkovits János polgármester: 

Fertő-Hanság Nemzeti Park vezetőjével megegyeztem, hogy átadott pénzeszközzel átadnánk a szükséges 

pénzt és ők valósítanák meg a beruházást. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Tehát ők lesznek a megrendelők, de mi fizetjük. Egyetértek azzal, hogy ezt az útszakaszt rendbe tegyük, de 

azzal, hogy a Meggyesi útra akkor fizikai akadályt teszünk. Ha ez párhuzamosan menne, akkor lenne 

értelme. Ez hány embert érint? 

 

Palkovits János polgármester: 

Sokat. Most kértek engedélyt a behajtásra szüret miatt. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Aki kinn dolgozik, az magasabb bérért teszi, akkor kerülhet is. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Én nem értek egyet az előterjesztéssel. 

 

Palkovits János polgármester: 

Elég sokan jönnek át Fertőmeggyesről is. Az előterjesztésből a 3. szakaszt kiveszem, mint előterjesztő és 

csak az 1. és 2. szakasz lenne benne. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ez egy mezőgazdasági út. Akkor azt is meg kell nézni, hogy hány mezőgazdasági út van máshol is. Akkor 

máshová is kellene tenni pénzt. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem az előterjesztést szavazásra úgy, hogy csak az első és 

második szakasz felújításáról van szó, a harmadik szakaszról nem. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, egy szavazat ellenében a határozati javaslatot nem fogadta el. 

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

 

 

Kmf. 

 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet    Csóka Zoltán Józsefné 

PB Elnök                              PB tag                                                     


