
Pénzügyi Bizottság 

Fertőrákos 

 

14/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. október 26. 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. Az Elnök Asszony jelezte, hogy 

a mai ülésen nem tud részt venni, 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 

79/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. október 26-i nyílt ülésén az alábbi 

napirendi pontokat veszi napirendre: 

 

1. Butsy Lajos plébános kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

2. Némedi-Varga Barbara kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

3. Pfeiffer Lajos kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

4. Fertőrákosi Sportegyesület kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

5. Fertőrákos ún. déli lakópark szennyvízrendszerének megtervezésére és engedélyeztetésére 

beérkezett árajánlatokról szóló döntés 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

6. A 103/2015. (IX. 29.) KT határozat visszavonása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

7. Egyebek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag  

Határidő: azonnal 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át az 1. napirendi pontra.  

Butsy Lajos plébános Úr kérelme. Az egyházközség idén 2 millió forintot kapott a templom torony 

felújítására, a jövő évi tetőfelújításra is kér 2 millió forintot. Én támogatom. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag: 

Én is támogatom. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

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 

80/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Butsy Lajos plébános 2015. 

október 17. napján kelt, a fertőrákosi római katolikus templom tetőszerkezetének felújításához való 

önkormányzati támogatás ügyében írt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 

önkormányzat 2016. évi költségvetésében 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint összegű támogatást 

biztosítson fertőrákosi római katolikus templom tetőszerkezetének felújítására. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag 

Határidő: 2015. október 27. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Szennyvíz-rácsatlakozási hozzájárulás.  

Amennyiben nincs 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 

81/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Némedi-Varga Barbara 

(született Sopron, 1988. 11. 07., an. Balla Márta) 9421 Fertőrákos Kovács hegy 9. szám alatti lakos 

2015. október 15. napján kelt kérelmét és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag 

Határidő: 2015. október 27. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Szintén egy szennyvíz-rácsatlakozási hozzájárulás.  

Amennyiben nincs 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 

82/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Pfeiffer Lajos (született Sopron, 

1976. 04. 12., an. Horváth Emília) 9421 Fertőrákos Fő utca 6/F. szám alatti lakos 2015. október 21. 

napján kelt kérelmét és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag 

Határidő: 2015. október 27. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Fertőrákosi Sportegyesület kérelme. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatási programjára pályázott a sportegyesület. A pályázatot több 

témában írták ki, például utánpótlásra. Az egyesület 3.500.000 forintot nyert, melynek az önrésze 350.000 

forint. Emellett vállalkozókat is fel kellett kutatni, amely sikerült, illetve a 280.000 forintot kitevő 

pályázatírói díjat az egyesület kigazdálkodta. Akkor lehet lehívni a pénzt, ha meg van az önrész. A 

pályázaton elnyert összeget utánpótlásra, felszerelésekre lehet elkölteni, az iskolában lenne egy része a 

felszerelésnek, melyet ők használhatnának. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

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 

83/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Majoros Zoltán a Fertőrákosi 

Sportegyesület Elnöke 2015. október 21. napján kelt kérelmét és a Magyar Labdarúgó Szövetség által 

kiírt pályázaton való részvétel biztosítására 350.000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint támogatás 

biztosítását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag 

Határidő: 2015. október 27. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Déli lakótelep szennyvíz terveztetése. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Dönteni azonos műszaki paraméterek mellett a legolcsóbb ajánlat alapján szoktunk, azonban az egyik 

árajánlatban az szerepel, hogy ez nem vízjogi létesítési engedélyköteles. 

 

Palkovits János polgármester: 

A legolcsóbb ajánlatot adó tervező kinn volt a helyszínen és egyeztettünk vele. A Soproni Vízmű Zrt. 

Szakértői Bizottságában hasonló esetben ez már téma volt. Ott is arról volt szó, hogy nyomvonalmódosítás 

esetén már vízjogi létesítési engedély köteles, akkor nem lenne az, ha ez felújítás lenne. Itt pedig el fog térni 

a nyomvonal. Fel kell mérni, mert több helyen éppen csak kifolyik a szennyvíz a házakból. Úgy kell 

megcsinálni, hogy rendes lejtése legyen. Sajnos a letett betoncsövek illesztése sem volt tökéletes, a sok 

foszfor miatt a növények tápanyagot keresnek és szétnyomják az illesztéseket. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Sokan nem is az aknára kötöttek rá, hanem közvetlenül a csőre. Minden lakó saját maga köttetett rá. 

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 

84/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos ún. déli lakópark 

szennyvízrendszerének tervezéséről szóló előterjesztést és a beérkezett árajánlatokat és azok közül a 

Koch Mérnöki Iroda (9400 Sopron, Makó utca 14.) 2015. október 12. napján kelt árajánlatát javasolja 

elfogadni a Képviselő-testület részére 1.450.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-négyszázötvenezer forint + 

általános forgalmi adó összegben. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag 

Határidő: 2015. október 27. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Egy korábbi KT határozat visszavonása, mely a Swietelsky Kft-vel a Fő utcai pótmunkákra való 

megállapodás megkötéséről szólt. Időközben ez a pótmunka elkészült, de nem az önkormányzat fogja ezt 

kifizetni. 

Amennyiben nincs 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 

85/2015. (X. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Fő utcán zajló 

engedélyköteles kerékpárút építéssel kapcsolatos plusz munkákról szóló előterjesztést és a Képviselő-

testület 2015. szeptember 29-i nyílt ülésén hozott 103/2015. (IX. 29.) KT határozatának visszavonását 

javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag 

Határidő: 2015. október 27. 

 



 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Csóka Zoltán Józsefné    Majorosné Nagymarosi Rita 

PB tag                                       PB külső tag                                                     


