
Pénzügyi Bizottság 

Fertőrákos 

 

15/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. november 23. 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 PB külső tag. 

 

Palkovits János polgármester, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, 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 

86/2015. (XI. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2015. november 23-i nyílt ülésén az 

alábbi napirendi pontokat veszi napirendre: 

 

1. Fekete Krisztián és Feketéné Baranyai Katalin kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

2. Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

3. Közművesítései hozzájárulásról szóló rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

5. Egyebek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Térjünk át az 1. napirendi pontra.  

Van egy határozati javaslat az előterjesztés szerint, valamint csatolva a kérelmezők levele. Az 

elmúlt döntés alkalmával a Pénzügyi Bizottsági ülésen azt mondtuk, hogy utoljára támogatjuk. Ezt a 

véleményemet revideálom. A kérelmükben 3 hónapra kérik és le is írják, hogy most utoljára. 

Támogatom, hogy 3 hónapra adjunk nekik támogatást a korábbi feltételekkel.   

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Támogatom én is, a gyerekek biztonságát kell figyelembe venni. A felsőoktatási tanulmányi 

ösztöndíjra egy személynek 10 hónapra adunk 250.000 forintot és nem vizsgálunk mást mellette. Itt 

három gyermek van és tényleg szükségük van rá. 



 

Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag: 

Engem meggyőztetek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra, hogy 3 hónapon keresztül az 

eddigi támogatási összeggel és feltételekkel támogassuk őket. Kérem szavazzunk. Megállapítom, 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

87/2015. (XI. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fekete Krisztián és 

Feketéné Baranyai Katalin (9421 Fertőrákos, Pozsonyi út 15.) 2015. 11. 05. napján kelt 

kérelmüket és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy három (3) hónapon keresztül havi 

nettó 45.000 forintos megbízási díjjal (munkáltatói járulékokkal együtt összesen 85.300 Ft) 

megbízási szerződést kössön Kánitsch Tamásné szakképzett ápolóval a 2014. 05. 21. napján 

született hármasikrek gondozására. 

 

A megbízási díj összege a fenti időszakra összesen 255.900 Ft, azaz kettőszázötvenötezer-

kilencszáz forint, melynek időarányos része az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (I. 27.) önk. rendelet általános tartalékának terhére kerül kifizetésre. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

kérelmezőt a döntésről tájékoztassa és a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök 

Határidő: 2015. november 24. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Támogatási rendszerről szóló rendelet-tervezet. 

Amit kértem, hogy kerüljön módosításra, az bekerült? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Igen. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

A rendeletben az szerepel, hogy a civil támogatási keret maradéka felosztható, a nemzetiségi és az 

egyházi keret esetében ez nem szerepel. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Úgy gondoltuk, ha van maradék, az az év végén visszakerül a nagy kalapba, azt nem lehet újra 

felosztani. 

 

Palkovits János polgármester: 

Butsy Lajos atya a jövő évre már kért támogatást. A Fertőrákosi Sportegyesület is megkapta a 

támogatását és utána merült fel, hogy pályáznának, de kell önrész. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A civilekre sem kell rátukmálni, ami marad. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

A pályázati önrész keret jó ötlet, azt támogatom. 

 

 

 



Palkovits János polgármester: 

A nemzetiségi keretnél is többes szám van, fel kell készülni, hogy lehet több nemzetiségi 

önkormányzat is. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

A kérelem mellékleteinél ne adjunk mankót a pályázóknak? Táblázatos formában adhatnák be. 

Az 1. mellékletben a Pályázati adatlap 2. oldalán javaslom módosítani a támogatás felhasználásáról 

szóló részt az alábbira: 

„Az igényelt támogatás tervezett felhasználása költségnemenként részletezve és részletes 

költségvetés táblázatos formában, szükség esetén szöveges alátámasztással.” 

A Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek felsorolásánál az 5. pont helyett két új pontot 

javaslok felvenni: 

5. Tárgyévi költségvetés, a tárgyévet megelőző évi költségvetés és annak szöveges beszámolója. 

6. Jogszabály által előírt éves beszámoló másolata. 

A korábbi 6. pontból 7. pont lenne és csak a szervezet tagnévsorát kérjük be. 

A korábbi 7. pont a 8. pont lenne. 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem az előterjesztést szavazásra a fenti 

módosításokkal. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

88/2015. (XI. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes közösségi célú 

önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet tervezetét és azt elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök 

Határidő: 2015. november 24. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet tervezet. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az 1992. évben meghatározott 30.000 forint jegybanki alapkamattal növelt összege 2015. évben 

115.635 forint lenne. Akik akkor befizették ezt az összeget, akkor kigazdálkodták, most lényegesen 

könnyebb befizetni a 40.000 forintot. Mi 1986-ban vettük a telket, a ház építése kb. 400.000 forint 

volt, a telek 200.000 forint. Akik most kötöttek rá a talajterhelési díj miatt, azok jól jártak. Aki 

eddig nem élt a lehetőséggel, az a magasabb összeget fizesse. Javaslom, hogy az összeget emeljük 

120.000 forintra. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

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

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

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

89/2015. (XI. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a közművesítései 

hozzájárulásról szóló rendelet tervezetét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök 

Határidő: 2015. november 24. 

 



 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

Helyi adókról szóló rendelet. 

  

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A helyi adókról szóló eddigi rendeleteket egységes rendeletbe kell foglalni. A korábban 

véleményezésre kiküldött rendelet-tervezethez képest annyi változott, hogy a magánszemélyek 

kommunális adójának mértékére emelési javaslat történt 8.500 forintról 10.000 forintra. A 

mentesség bekerülése miatt bevétel kieséssel számolunk, ezért javasoljuk az emelést. a mentesség 

az egy házszám alá tartozó, egy gazdasági egységet alkotó, de több helyrajzi számot érintő telkeket 

érinti. Erre kaptunk korábban felhatalmazást a testülettől. Azt tervezem, hogy készítek egy rövid 

összegzést az adórendelet módosításáról és minden egyes háztartásba juttatunk belőle, külön 

felhívva a figyelmet a mentességekre. Ez bevallás alapján történik, azaz akkor tudunk mentességet 

adni, ha új bevallást adnak be és azt mi pozitívan elbíráljuk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ha az emelést a kiesett bevételek pótlása indokolja, akkor támogatom. 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. Ez az emelés nem fog földhöz vágni senkit. 

Amikor 7 évvel ezelőtt bevezettük az adót, akkor 8.000 forintról indult, az az előző ciklusban 

egyszer 500 forinttal emelték. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Az idegenforgalmi adó alól mentes a Barlangszínházi előadásokon közreműködő magánszemély. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ezt a Pro Kultúra kérte tőlünk ezt a módosítást. A helyi adókról szóló törvényben megfogalmazott 

mentességet konkretizáljuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ezt kérték, hogy itt tudják elszállásolni a vendégeket. Ezzel jól jár a falu. Ha nem adnánk meg, 

akkor Sopronban szállásolnák el őket. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az IFA jelenleg mennyi? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Jelenleg 250 Ft/fő/vendégéjszaka, ez lenne megemelve 350 forintra. 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

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

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

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

90/2015. (XI. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a helyi adókról szóló 

rendelet tervezetét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök 

Határidő: 2015. november 24. 

 

 

 



Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet, PB Elnök           Csóka Zoltán Józsefné PB tag  

                             PB Elnök                                       PB tag                                                     


