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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

3/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. március 21. napján 

18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag, 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag. 

 

Palkovits János polgármester, 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Az Elnök 

Asszony jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, ezért az ülést én vezetem. Kérem, 

szavazzunk a napirendi pontokról. Tekintettel arra, hogy a közvilágítás korszerűsítésével 

kapcsolatosan meghívott vállalkozó még nincs jelen, azt a napirendi pontot akkor tárgyaljuk, 

amikor megérkezik. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

11/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2016. március 21-i nyílt rendes 

testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Önkormányzati támogatásban részesült egyesületek 2015. évi beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Mithrasz szentély 2016. évi üzemeltetése. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. A Fertőrákos volt Határőr laktanya mögötti területen elkészült ivóvíz-, és 

szennyvízvezeték ingyenes tulajdonba vételéről szóló megállapodás elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Fertőrákos Fő utcán gépkocsi-parkolók kialakításának megtervezésére adandó 

megbízásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Fertőrákos közvilágításának korszerűsítésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Fertőrákos Patak sor járda-, és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása kiírandó 

közbeszerzésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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8. Fertőrákos Fő utca ún. szervízút aszfaltozása, járdafelújítás és parkolók 

kialakítására kiírandó közbeszerzésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Fertőrákos Püspöki Kastéllyal szembeni területen parkoló kialakítására beérkezett 

árajánlatokról szóló döntés.  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Fertőrákos Határ út – Kápolna utca kereszteződésének rendezésére beérkezett 

árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. Fertőrákos Meggyesi út Kiserdő utca csatlakozásának aszfaltozására beérkezett 

árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

12. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

13. Egyebek 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Az egyesületek beszámolójával kezdenénk. Lövészklub 

beszámolójánál én hiányoltam, hogy nem az egész tevékenységükről számoltak be, csak a kapott 

támogatásról. Amit ma küldtek el, az sem tartalmazza azt javaslom, hogy kérjük be ezt pótlólag. 

Azért tartanám azt fontosnak, mert utána fogunk dönteni a 2016. évi támogatásokról. Nem 

mindegy, hogy egy egyesület abból él, amit az önkormányzattól támogatásként kap, vagy emellett 

pályázatokat kutat fel, tagdíjakat szed stb. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem lenne korrekt azokkal szemben, akik teljesítették a beszámolót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Kérjük be a teljes költségvetésüket, ne csak a támogatásról számoljanak el, valamint a 

tagnyilvántartásukat is. Akkor erről nem szavaznánk. Térjünk át a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesületre. 

Azt látom, hogy ez rendben van.  Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

12/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Sportegyesület. Itt is rendben van a beszámoló. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

13/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Sport 

Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Német dal és Kultúregyesület. Szintén csak az önkormányzati támogatás összegével számoltak el, 

nem látni, hogy a teljes költségvetésükön belül ez mekkora összeg. Itt is pótlólag kérjük be az 

anyagokat. A Rákosi Fúvósoknál szintén ez a helyzet. 

Térjünk át a közbeszerzési terv elfogadására. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

14/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi 

Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a Mithrasz szentély üzemeltetésére. Ugyanaz a nyitva tartás, mint tavaly? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen, ez jól működött. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A személyek is ugyanazok lesznek? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. Mivel jól működött, úgy írtuk meg az előterjesztést, hogy akkor kell majd hozzányúlni, ha 

azon módosítani kell. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

15/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Mithrasz szentély 

üzemeltetéséről szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
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Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át határőr laktanyánál lévő csatorna átvételére. Azt olvastam, hogy a vízmű nyilatkozott, 

hogy átveszi. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Igen, a Soproni vízmű megvizsgálta a kiépített rendszert és lenyilatkozta, hogy üzemeltetésbe ezt át 

fogja venni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

16/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Horváth Gáborral 

(9400 Sopron, Winkler u. 10.) és Nemes Gáborral (9400 Sopron, Fenyő tér 15.), mint 

építtetőkkel kötendő, a Fertőrákos belterület 1109/14 és 1110 helyrajzi számon kiépült 

vezetékes ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték térítésmentes átadásáról szóló megállapodás 

tervezetét és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a Fő utcán kialakítandó parkolók megterveztetésére. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A tervezővel és a Kormányhivatal Útügyi osztályának munkatársával bejártuk az érintett területeket 

és megbeszéltük, hova lehetne parkolókat kialakítani még a középső park és a Kőfejtő közötti 

szakaszon. A középső parknál a szervízút melletti beton mellvédet lebontanánk, a kihajtást és a 

parkolást is szabályoznánk, valamint feljebb is kiépíthetnénk parkolókat. 

 

Palkovits János polgármester: 

A bolttal szemben kiszélesítenénk a padkát és a támfalat megcsinálnánk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Ott úgy is az a gond, hogy odaállnak és gyalogosan nem lehet onnan feljönni. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

17/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fő utcán 

kialakítandó parkolók megtervezéséről szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 



5 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Tekintettel arra, hogy megérkezett a Lux Invest Kft. képviseletében az ügyvezető, térjünk át a 

közvilágítás korszerűsítésére.  

 

Pelle Ervin: 

Köszönöm a meghívást. Most a második árajánlatunkról szeretnék beszélni, mert az elsőhöz képest 

ezt pontosítottuk. A meglévő lámpatestek mellett 33 darab fejlesztést is kértek. Utánajártunk az 

áramszolgáltatónál a lámpanyilvántartásnak. 232 lámpatest szerepel az E-ON nyilvántartásában, 

ennyi teljesítmény van elszámolva, amihez 33 darab új lámpatest felszerelését kérték. Azt kell 

megnézni, hogy a Kőfejtő parkolónál lévő lámpákat hová kötötték rá. A Határ úti lakóparkban 

kábeles kell legyen a közvilágítás, erről külön kell gondolkodni. Ágfalván ugyanígy csináltuk a 

korszerűsítést. Energiamegtakarítást fogunk elérni, de nem sötétítjük el a falut. Jelenleg több az 

állami normatíva a közvilágításra, mint amit elhasználnak, ezt fel lehet használni más célokra is, 

vagy vissza kell fizetni. Az évi támogatás 7 millió forint, a költség 3,7 millió forint nettó. Ebből az 

évi 7 millióból korszerűsítést és fejlesztést lehet csinálni. Az árajánlatunk erről szól. 232 lámpatest 

helyett 265 lámpatest lenne felszerelve. A fejlesztéseket akkor lehet megmondani, ha lesznek 

kiviteli tervek. Az árajánlatunkban 6 millió forint van a fejlesztésekre. A fizetési konstrukciót a 

kérésnek megfelelően 10-12-14 évre számoltuk ki. 

 

Palkovits János polgármester: 

A 6 millió forint a becsült összeg a fejlesztésekre? A 33 darab lámpatestre és az oszlopokra? 

 

Pelle Ervin: 

Igen. Egy konkrét számot is tudok mondani 20 lámpatest és oszlop felállítása 3,5 millió forint volt, 

Ágfalván így csináltuk meg. Így az egész beruházás Fertőrákoson 36,5 millió forintba kerülne. 

Nagy különbség a többi ajánlatot adó céghez képest, hogy mi feladatátvállalási szerződést kötünk, 

amiben a villamosenergia beszerzést is vállaljuk. A fizetési konstrukció egy ESCO konstrukció, a 

megtakarításból lehet a korszerűsítést fizetni. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Kőfejtő parkolónál lévő lámpákat nem a közvilágításra kötötték rá. 

 

Pelle Ervin: 

Az E-ON is azt mondta, hogy nem vette át azokat. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az 1999-es fejlesztésnél az E-ON nem aktiválta azokat. 

 

Pelle Ervin: 

A megtakarítás abból jön le, ami a mostani fogyasztás. Átadáskor megvásároljuk a lámpatesteket. 

Az újonnan felszerelt lámpatesteket 10 évig amortizáljuk, utána adjuk át Önöknek. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha leszerelik a lámpatesteket, akkor a különbözettel mit csinálnak? 

 

Pelle Ervin: 

Mi megvesszük az E-ON-tól és leszereljük és nekünk kell elszámolni vele. Amiket jónak ítélünk, 

azt megtartjuk, utána tudjuk később ledesíteni pl. bizonyos lámpatesteket.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Arra kaptunk választ, hogy mennyi lámpa lesz lecserélve? 

 

Pelle Ervin: 

232 csere lesz és 33 fejlesztés. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

De sokkal többet kell feltenni. Erről külön meg kell állapodni. 

 

Pelle Ervin: 

Ezt a kiviteli terv alapján tudjuk megtenni. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egy betonoszlop felállításának kb. mi az ára? 

 

Pelle Ervin: 

Kb. 100.000 forint. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Mit fogunk látni este? 

 

Pelle Ervin: 

Ugyanígy fognak látni, csak fehér színben. 

A kiviteli és tenderterveket kell önöknek megpályáztatni, de azt a meghirdetésre került 

közbeszerzés nyertesének kell kifizetnie. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Mennyibe kerül egy kiviteli terv ekkora lámpaszámra nézve? 

 

Pelle Ervin: 

A beruházási érték kb. 3-5 %-a. 

Van még egy lehetősége az önkormányzatnak MNB hitellel 4,5 %-os kamatra 30 %-os önerővel 

megvalósítani a beruházást. De ekkor lecsökken az energia fogyasztás és kevesebb lesz a normatíva 

erre. A mi ajánlatunk tartalmazza a villamosenergia beszerzés és az üzemeltetés költségét is. 

Ágfalván nyitottunk telephelyet. 5-6 év garanciát kérünk a gyártóktól, de jóval kevesebb lesz a 

meghibásodás, ha jó az áramhálózat. Azt még tudni kell, hogy mi is MNB hitelből valósítjuk meg a 

beruházást a Rajka és Vidéke takarékszövetkezeten keresztül. 10 millió forint feletti 

kötelezettségvállalásnál kormánygarancia szükséges hozzá. Először egy testületi döntés szükséges 

és előszerződést kötünk. Fizetni addig nem kell, amíg az első kapavágás nem történik. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ha úgy határoz a testület, hogy az Önök ajánlatát fogadja el, akkor a határozatnak arról kell szólnia, 

hogy határoztunk a közvilágítás korszerűsítéséről és az önökkel kötendő előszerződést elfogadjuk 

azzal, hogy az akkor lép csak hatályban, ha a Kormány a kormánygaranciát megadja. 

 

Pelle Ervin: 

Igen. Ha nem teljesítünk, a kockázat a miénk. 

 

Palkovits János polgármester: 

A bankszámla felett nem rendelkeznek? 

 

Pelle Ervin: 

Nem rendelkezünk. Banki hozzájárulással vehetünk fel róla összeget. 

 

Palkovits János polgármester: 

Havonta számláznak? 
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Pelle Ervin: 

Igen, mi kapjuk meg a villanyszámlát, és ezt számlázzuk 30 napos fizetési határidővel. Ehhez a 

számlához banki engedéllyel nyúlhatunk hozzá. A kormánygarancia nagy biztosíték önöknek is, 

addig minden közvilágítási díjszámítás mellett megkapják a normatívát. A három változat közül 

Önöknek kell dönteni, hogy melyiket válasszák. A 14 évre szóló ajánlatban a 12. évhez képest 500-

600 e Ft a különbség az éves díjban. 7 milliót kapnak évente, ha nem akarnak ráfizetni, akkor a 12 

éves konstrukciót kell választani. A villamos energiát is beszerezzük a mai áron, ha ennél 

olcsóbban, az az Önök haszna. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mi nem vagyunk nagy fogyasztók. 

 

Pelle Ervin: 

Még annyit szeretnék elmondani, ha velünk szerződnek, akkor a templom közvilágítását is 

korszerűsítjük. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönjük, azt sárgával kellene megoldani, hogy elüssön a közvilágítás többi részétől. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Köszönjük a megjelenést.  

 

Pelle Ervin: 

Köszönöm a meghívást, viszontlátásra. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Patak sor közbeszerzés. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az előterjesztésben az szerepel, hogy 5 vállalkozótól kérünk árajánlatot, az Alpolgármester Úr 

ajánlott egy céget, akikkel felvettem a kapcsolatot, de nem vállalják, mert csak alvállalkozóként 

vállalnák el. Ezért csak 4 cég szerepel az előterjesztésben. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

18/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Patak sor 

járda-, és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló 

előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Fő utca szervízút közbeszerzés kiírása. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Itt ugyanez fennáll, csak 4 vállalkozó szerepel az előterjesztésben. 
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Palkovits János polgármester: 

Én pedig arra gondoltam, hogy a tűzoltókkal kivágatnám a fákat és kapnának érte támogatást. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

19/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 

ún. szervízút aszfaltozása, járdafelújítás és parkolók kialakítására kiírandó közbeszerzésről 

szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Püspöki kastéllyal szembeni parkoló. Három árajánlat 

érkezett. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Sajnos a költségvetésben szereplő összegnél nagyobb a legkisebb árajánlat is, ezért a tartalékból 

kell kipótolni és a testületi ülésen minősített döntés szükséges hozzá. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

20/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Püspöki 

Kastéllyal szembeni területen kialakítandó gépkocsi parkolók kiépítésére beérkezett 

árajánlatokat és azok közül a MADÉMA Útépítő Kft. 2016. 03. 08. napján kelt árajánlatát 

javasolja elfogadni a testület részére 716.825 Ft + ÁFA, azaz hétszáztizenhatezer-

nyolcszázhuszonöt forint + általános forgalmi adó összegben, melyből 703.875 Ft + ÁFA 

összeg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önk. rendelet K 334 

rovatszámán, 12.950 Ft + ÁFA összeg a költségvetés tartaléka terhére kerül elkülönítésre. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Határ út Kápolna utca csatlakozása.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

21/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Határ út 

Kápolna utca kereszteződésének rendezésére beérkezett árajánlatokat és azok közül a 

MADÉMA Útépítő Kft. 2016. 03. 08. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni a testület 

részére 1.220.700 Ft + ÁFA, azaz egymillió-kettőszázhúszezerhétszáz forint + általános 

forgalmi adó összegben, melyből 1.196.200 Ft + ÁFA összeg az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önk. rendelet K 334 rovatszámán, 24.500 Ft + ÁFA 

összeg a költségvetés tartaléka terhére kerül elkülönítésre. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

 

Palkovits János polgármester: 

A Kiserdő utca Meggyesi út csatlakozását Kis János és dr. Tóka József teszi rendbe rendszeresen, 

azonban mindig kitöredezik és megsüllyed, azért annak leaszfaltozására lenne szükség.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

22/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi 

út Kiserdő utca csatlakozásának aszfaltozására beérkezett árajánlatokat és azok közül a 

MADÉMA Útépítő Kft. 2016. 03. 08. napján kelt árajánlatát javasolja elfogadni a testület 

részére 598.977 Ft + ÁFA, azaz ötszázkilencvennyolcezer-kilencszázhetvenhét forint + 

általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II. 16.) önk. rendelet költségvetés tartaléka terhére kerül elkülönítésre. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A 2015. évi költségvetés átvezetése. Amennyiben nincs 

kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

23/2016. (III. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2015. 

évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosításáról szóló előterjesztést és annak 

elfogadását javasolja. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2016. március 22. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Egyebek. 

A keresztlányom Takács Alexandra Dóra az Országos Kárpát-medencei grillázs versenyen a 

grillázs szobrával első helyezést ért el. 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Csóka Zoltán Józsefné                Majorosné Nagymarosi Rita 

PB tag                               külső PB tag 

 

 


