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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

4/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. április 25. napján 18.00 

órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági 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. Nagy Attila jegyző  

Csiha Julianna a jegyzőkönyv szerint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Külön 

köszöntöm az egyesületek képviselőit. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi pontokról, mely 

alapján egy új napirendi pont kerül felvételre. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

24/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2016. április 25-i nyílt rendes 

Pénzügyi Bizottsági ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Önkormányzati támogatásban részesült egyesületek 2015. évi beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) 

önkormányzati rendelet alapján kiírt civil támogatási keretről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Corvinus Airport Kft. kérelméről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Erzsébet Patika Bt. (9400 Sopron, Győri út 15.) a 9421 Fertőrákos, Fő utca 102. 

számú Egészségházban található gyógyszertárra kötendő bérleti szerződés 

elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Fertőrákos Kőfejtő előtt elhelyezendő buszváró épületre beérkezett árajánlatról 

szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Közvilágítási rendszer bővítésére beérkezett tervezői árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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8. A 26/2016. (III. 22.) KT határozat és a 27/2016. (III. 22.) KT határozat, valamint a 

Közbeszerzési szabályzatmódosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Egyebek 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Az előző PB ülésen három egyesület beszámolóját nem fogadtuk el, hiánypótlásra kértük őket. A 

másik két egyesültről, a tűzoltókról és a sportolókról szavaztunk, azt elfogadtuk. 

 

Dr. Nagy Attila Jegyző: 

Az egyesületi vezetőket a 2016. 03. 21-i PB ülés utáni napon e-mail-ben, utána még egyszer 2016. 

04. 18. napján tájékoztattam a PB ülésen elhangzottakról és a hiánypótlásról. Külön a beszámoló 

elfogadására hiánypótlást nem hoztak be, csak a pályázati hiánypótlásokat. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Csak a támogatással számoltak el. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Kezdjük a Lövészklubbal. Költségvetés tervezetet hoztak be, ami 2015. évre szól, a 2015. februári 

állapotnak megfelelően. De van egyszerűsített beszámolójuk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

574.000 forint a kiadás, 583.000 forint a bevétel és ebből 450.000 forint az önkormányzati 

támogatás. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A költségvetés nem olyan formátumú, mint amilyen kellene. A beszámolóban is az szerepel, hogy 

„hibás”. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Ez egy előzetes beszámoló lehet. A támogatással szabályszerűen elszámoltak, csak a 

költségvetésüket nem csatolták. Azt javaslom, hogy a költségvetésüket a 2015. évre kérjük be tőlük 

újból. Ha az önkormányzat megállapít nekik támogatást a 2016. évre, akkor azt csak ennek pótlása 

után kapják meg. Az szerepeljen a hiánypótlásban, hogy a 2015. évi költségvetésüket, és ne a 

tervezetet csatolják be, valamint a beszámolóhoz szöveges részt készítsenek a 2015. évi 

tevékenységük összefoglalásáról. A tavalyi évben 450.000 forint támogatást kaptak, emellett 

109.000 forint tagbevételük volt és 24.000 forint egyéb bevétel. Ez nem sok. Vannak nekik 

pályázatok kiírva? 

 

Palkovits János polgármester: 

Vannak egyesületeknek pályázati lehetőségek.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A korábbi évekhez hasonlóan azt látom, hogy pályázati pénzt nem próbálnak szerezni. Erre az évre 

pedig 869.000 forint támogatást szeretne. Ezt túlzottnak tartom, még ha vannak kötelező kiadásaik 

is, mint a fegyvervizsga, őrzés stb. 
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Palkovits János polgármester: 

A tavalyi évben kaptak ajándékba pisztolyokat, amiket az ajándékozó vissza akar kérni, ezeket 

szeretnék most megvásárolni.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

2015. évre csak költségvetés tervezetet nyújtott be, legalább a dátumokat írta volna át. A tételei 

pedig ugyanazok, amiket a 2016. évre is beadtak. 

A lőszervásárláshoz pl. a tagok hozzájárulnak? 

 

Palkovits János polgármester: 

Azt a tagok fizetik 10 Ft/lőszer áron. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Lehet, hogy az nincs beépítve a költségvetésükbe, amit ők fizetnek be így. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az egyesületek többsége tiltakozott az ellen, hogy miért kellett az egész költségvetést beadni, mert 

ez a belső ügyük. A PB pedig azt mondta, ha támogatást kérnek, akkor ebbe bele szeretne látni, 

hogy miből gazdálkodnak. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

És hogy rendben mennek a dolgok. 

 

Palkovits János polgármester: 

Társadalmi munkájuk is sok van, pl. kifestenek, rendben tartják a területet, kerítést javítottak stb. ha 

ezeket beletették volna, jobban mutatott volna. Rendben tartják a lőteret. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Pénzügyi szempontból azt látjuk, hogy mennyi a bevétel és mennyi a kiadás.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Akkor ezt a beszámolót nem fogadtuk el, majd a végén egyben szavaznánk róla. Térjünk át a Német 

Dal- és Kultúregyesületre. Kifogásolta az Elnök Úr a tagnyilvántartás benyújtását és az inkasszó 

felhatalmazást, valamint teljes költségvetést sem nyújtott be. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A felhatalmazások nagyrésze pénzösszeg nélküli, aki be akar hajtani, az úgyis annyit hajt be, 

amennyit a szerződés enged.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Az Elnök Úr szerint a tagnyilvántartás adatvédelem alatt áll és személyiségi jogokat sért. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A jelenleg az interneten található honlapjukon szerepel a tagnyilvántartásuk. Jeleztem az Elnök 

Úrnak, hogy szenzitív adatnak minősül, hogy ki vallja magát valamely nemzetiséghez tartozónak, 

ezt a 2011. népszámlálás során, illetve a 2014. évi nemzetiségi választási névjegyzékbe való 

bejelentkezés során lehetett megtenni. Ez természetesen ilyen adat. De az, hogy egy egyesületben ki 

tag, az nem. A belépéskor nem is kérik, hogy valaki nemzetiségi személy legyen. Ráadásul 

folyamatban van a névváltoztatásuk is, melyből pont a „nemzetiségi” szót törlik. Azt is kifogásolta 

az Elnök Úr, hogy az önkormányzat nem kérhet kötelezően ilyen adatokat be. Jeleztem neki azt, 

hogy ezt nem kötelezően kérjük, hanem ez egy pályázat, aminek vannak tartalmi elemei, ha nem 

akar pályázni, vagy nem akarja csatolni, természetesen ezt megteheti. 
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Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

A taglétszám sem minden esetben mérvadó. A sportegyesület esetén 75 tag van, de annak a fele 

gyerek, aki például nem fizet tagdíjat. Mutat valamit a taglétszám, de nem mindent. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Örüljünk annak, hogy vannak egyesületek, akik nem kérnek tagdíjat a gyerekektől. Ez Sopronban 

nem így van.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Amíg megteheti, addig így lesz. 

 

Palkovits János polgármester: 

Sikerült bevonni a gyerekeket. Vett valakit maga mellé az Elnök Úr, aki a gyerekekkel foglalkozik. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

100 gyerek vett részt a Bozsik programban. Az óvodában is tartanak foglalkozást, akik később 

megjelennek az iskolában is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A lövészet egy költséges sport, Ott már a gyerekektől is meg lehetne követelni a tagdíjat. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

És a lövészet nem tömegsport. Azt javaslom, hogy akik a pályázati feltételeknek nem felelnek meg, 

azok pályázatát utasítsuk el és pályázzanak jövőre. 

 

Palkovits János polgármester: 

Még egyszer hiánypótlásra lehetne őket felhívni azzal, ha nem csatolják be a hiánypótlást, akkor 

nem kapnak támogatást. De akkor a holnapi KT ülésen nem tudunk dönteni. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Ha elutasítod, akkor az egyesületek tönkremennek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Vissza kell utasítani, de akkor újból ki kell írni a pályázatot. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az is egy megoldás, hogy vissza kell vonni a pályázatot, módosítani a rendeletet és új pályázatot 

kell kiírni. De akkor az a két egyesület sem kapna pénzt, akik most megfeleltek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Ez ne legyen. A pályázat beadása nem egy olyan bonyolult dolog. 

 

Pácser Attila Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület titkára. 

Az egyesületek nem voltak felkészülve erre a pályázatra. A pályázati kiírásból nem derült ki 

pontosan mit kérnek, utána volt, hogy még ezt is kérik. 

 

Dr. Nagy Attila Jegyző: 

A pályázati kiírásban pontosan fel vannak sorolva a beadandó mellékletek, ezek nem utólag lettek 

kitalálva, hanem hiánypótlás lett kiírva. A költségvetés elfogadása után, februárban az egyesületi 

elnökök tájékoztatva lettek a pályázatról, mellékeltem WORD formátumban a kiírást és az 

adatlapot. A pályázat kiírása megtörtént február közepén, a beadási határidő március 31. volt. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Azt gondolom, hogy akkor reális, hogy csak a támogatás összegéről számoljon el, ha egy 

céltámogatást kap. Ebben az esetben azonban a működést támogatjuk, így látni kell a bevételeket, 

kiadásokat is. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A kultúregyesület csak a költségvetési főösszegeket adta meg. A szöveges rész teljes. A szakmai 

alap meg van, hogy döntsünk. Azt javaslom, hogy innen is kérjük be a 2015. évi teljes, tételes 

költségvetést, hogy a 2015. évi beszámolót elfogadhassuk. 

Van még a fúvósok beszámolója. Újból csak a támogatási összeg elszámolását nyújtották be. Az 

egyszerűsített beszámoló itt van. Itt is ugyanazt kérnénk hiánypótlásban, teljes, részletes 

költségvetést. 

Végignéztük a 3 egyesület beszámolóját és úgy láttuk, hogy mindegyikük tekintetében újra 

hiánypótlás kiírása szükséges, ezért kérem szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub, a 

Német Dal- és Kultúregyesület Fertőrákos, valamint a Rákosi Fúvósok 2015. évi beszámolóját és az 

alábbi hiánypótlásra kéri az egyesületeket: 

 

Fertőrákosi Lövészklub 8 napon belül pótolja a 2015. évi teljes, részletes költségvetését, valamint a 

2015. évről szóló szöveges beszámolóját. 

 

Német Dal- és Kultúregyesület Fertőrákos 8 napon belül pótolja a 2015. évi teljes, részletes 

költségvetését. 

 

Rákosi Fúvósok 8 napon belül pótolja a 2015. évi teljes, részletes költségvetését. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

25/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi 

Lövészklub, a Német Dal- és Kultúregyesület Fertőrákos, valamint a Rákosi Fúvósok 2015. 

évi beszámolóját és az alábbi hiánypótlásra kéri az egyesületeket: 

 

Fertőrákosi Lövészklub 8 napon belül pótolja a 2015. évi teljes, részletes költségvetését, 

valamint a 2015. évről szóló szöveges beszámolóját. 

 

Német Dal- és Kultúregyesület Fertőrákos 8 napon belül pótolja a 2015. évi teljes, részletes 

költségvetését. 

 

Rákosi Fúvósok 8 napon belül pótolja a 2015. évi teljes, részletes költségvetését. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 05. 31. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a 2. napirendi pontra. A koncepciót kell kialakítani, hogyan osszuk el a támogatási 

keretet. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Javaslom, hogy kezdjük Hatos József kérelmével. 50.000 forint támogatást kapott tavaly, idén is 

ennyit javaslok neki. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Egyetértek, de azzal, hogy ezt ne az egyesületek keretéből, hanem az általános tartalék terhére. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

26/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Hatos József kérelmét 

és javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 50.000 forint, azaz ötvenezer forint támogatást 

biztosítson a részére az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az összes igény 5.919.000 forint, a keret 4.600.000 forint. Körülbelül 1.3 millió forinttal több az 

igény. A tűzoltók pályázata és kérelme korrekt én a teljes összeget támogatom. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Mi az igény, ami eltúlzott és mit lehet lehúzni. A tavalyi támogatásuk 1.100.000 forint volt, most 

1.200.000 forintot kérnek. A kiosztott táblázat 1. sorában 400.000 forintot lehúznék. 

 

Palkovits János polgármester: 

A táblázat 3. sorában 700.000 forint elég, a 4. sorban 700.000 forint, az utolsó előtti sorban 

ugyanaz, mint a tűzoltóknak.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A lövészklub tervezett kiadása 869.000 forint, ami egészben önkormányzati támogatás. A tavalyi 

támogatásuk 450.000 forint volt, most idén kért 200.000 forintot fegyvervásárlásra, de ezt levonva 

is 650.000 forint. Ezt a 650.000 támogatást javasolnám. 

A sportegyesületnek többet adnék, mint a tűzoltóknak. A kultúregyesület taglétszáma mennyi? 

 

Palkovits János polgármester: 

Kb. 25 fő. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A sport- és a tűzoltó egyesületek rendben működnek, a pályázatuk jó volt. Itt nem látok problémát, 

itt megszavaznám a kért támogatásukat. Mi volt a sportegyesület kiadása tavaly? 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Tavaly 2.215.000 forint, idén a tervezett 2.950.000 forint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Ez a mostani támogatás a fele. Én ezzel a kettővel foglalkoznék érdemben, a többieknek a 

fennmaradó összegből lehetne új pályázatot kiírni. Ez a kettő elvisz 2.700.000 forintot. Így maradna 

a három egyesületre 1.900.000 forint. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A fúvósok kiadásai már nem hangszerek, azokat már beszerezték. Új tagok pedig nemigen lépnek 

be, a kiadásaik inkább a fellépések és utazások. Ennek az összegnek elégnek kell lennie. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Én is így gondolom. Ebből az 1.900.000 forintból legyen egy új pályázat kiírva a jelenlegi rendelet 

alapján úgy, hogy a júniusi testületi ülésen megszülethessen arról a döntés. de csak akkor, ha a 

2015. évi beszámolójukat a testület májusban elfogadja. A pályázatban az is legyen kiírva, hogy aki 

már kapott támogatást, az nem adhatja be újból. 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel szavazzunk az alábbi határozati javaslatról: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a civil szervezetek részére 

2016. február 18. napján kiírt pályázatokat és az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület 

részére: 

 

Fertőrákos Tűzoltó Egyesület részére adandó támogatás: 1.200.000 Ft, 

Fertőrákosi Sportegyesület részére adandó támogatás:    1.500.000 Ft. 

 

A többi pályázatot azok hiányossága miatt a Pénzügyi Bizottság javasolja elutasítani a Képviselő-

testületnek, egyben javasolja, hogy a mostani pályázati támogatásban nem részesülő egyesületek 

részére - a jelenleg hatályos rendelet alapján - új pályázatot írjon ki a testület, melynek elbírálási 

időpontja 2016. június 28-i Képviselő-testületi ülés legyen. 

 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

27/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a civil szervezetek 

részére 2016. február 18. napján kiírt pályázatokat és az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-

testület részére: 

 

Fertőrákos Tűzoltó Egyesület részére adandó támogatás: 1.200.000 Ft, 

Fertőrákosi Sportegyesület részére adandó támogatás:     1.500.000 Ft. 

 

A többi pályázatot azok hiányossága miatt a Pénzügyi Bizottság javasolja elutasítani a 

Képviselő-testületnek, egyben javasolja, hogy a mostani pályázati támogatásban nem 

részesülő egyesületek részére - a jelenleg hatályos rendelet alapján - új pályázatot írjon ki a 

testület, melynek elbírálási időpontja 2016. június 28-i Képviselő-testületi ülés legyen. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Katharina König adott be egy kérelmet, eddig 5 évre volt 

szerződése az állammal az érintett területre, de most már nincs. 

 

Palkovits János polgármester: 

A repülőtér melletti földeket értékesítette az állam, a férje be is jelentkezett Magyarországra. 

Többször írtak az NFA-nak és a minisztériumba is. Az államtitkár levelében tett egy javaslatot, 

hogyan lehetne megvenni. Az önkormányzat vegye meg az államtól és mi bérbe adhatnánk. 
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Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Meghaladja a 3 hektárt. 

 

Palkovits János polgármester: 

Különben licit lenne. 

Az édesapja meghalt, nagy vállalkozásuk van, most kezdett ezzel az üggyel foglalkozni. 

Piuszpusztán lévő épületeket kb. 10 éve megvásárolták, fejlesztettek, ott van a hangár, kiszolgáló 

helyiségek. Ha az önkormányzat megvásárolná, akkor bérbe adnánk neki. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Mennyibe kerülne? 

 

Palkovits János polgármester: 

Értékbecslés alapján dől el. Ez rét besorolású, ami a szántó értékének kb. fele, 500.000 Ft/ha. Ha 

évente 1-1,5 millió forint bérleti díjat fizetne, akkor 10 év alatt visszafizetné az árát, valamint 

megígérte, hogy a kamionokat is ide jelenti be, hogy a gépjárműadó bevétel emelkedjen. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

28/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Corvinus Airport 

Kft. (9421 Fertőrákos, Piusz puszta) képviseletében Katharina König Asszony 2016. április 18. 

napján kelt, a Fertőrákos Piusz pusztán található repülőtér további üzemeltetéséről szóló 

levelét és javasolja a testület részére, hogy a Fertőrákos külterület 064/2; 064/3 és 064/4 

helyrajzi számú ingatlanokra a nemzeti földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § 

(3a) bekezdése alapján jelezze vételi szándékát a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

A tavalyi évhez hasonló formában készítettem el a beszámoló szöveges részét és a rendelet-

tervezetet és a táblázatokat. A számok önmagukért beszélnek. A tartalék jelentős, ebben szerepel a 

44 millió forintos pályázati összeg is. A táblázatban kormányzati funkciónként tartalmazza a 

kiadásokat, a bevételek esetén más kormányzati funkciók vannak. Az állami támogatásokból nem 

kerül visszafizetésre semmi, sőt plusz támogatásra tarthatunk igényt. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

29/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2015. évi  

zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület részére. 
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Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Erzsébet Patika szerződése lejár, szeretné tovább bérelni a patikát, mi pedig meg vagyunk elégedve 

vele. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Változott a nyitvatartásuk is, 8-13 óráig vannak nyitva. 

 

Palkovits János polgármester: 

Sokan jelezték, hogy nem tudják kiváltani a receptjüket, a patika nyitott volt a változtatásra. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A bérleti díj megegyezik a korábbi összeggel, amit az idéntől emeltünk. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

30/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Patikával 

kötendő bérleti szerződés-tervezetet és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Az Ubrankovicstól rendelnénk meg, mint a többit a faluban. 

 

Palkovits János polgármester: 

Sok panasz jött, hogy áznak-fáznak az emberek buszváró nélkül. A Fő utca páros oldalára nem fér 

el buszváró, ezért a kőfejtő bejáratánál helyeznénk azt el a gyalogátkelőhellyel szemben. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

31/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Kőfejtő 

(9421 Fertőrákos, Fő utca 1.) elé kihelyezendő buszváró épületre az Ubrankovics Gerenda és 

Készházgyártó Kft. (9423 Ágfalva, Liget 800/5 hrsz.) által 2016. április 18. napján kelt 

árajánlatát és azt 1.650.000 Ft + ÁFA, azaz egymillió-hatszázötvenezer forint + általános 

forgalmi adó összegben - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) Ör. 

általános tartaléka terhére – javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 
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Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Az előző KT ülésen úgy döntöttünk, hogy közvilágítás korszerűsítés nem lesz, csak bővítés. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Négy árajánlatot kértünk be, két cégtől érkezett, egy jelezte, hogy nincs kapacitásuk megtervezni, 

egy cég pedig nem jelentkezett. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A legolcsóbb árajánlatot javaslom elfogadni. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

32/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos 

közvilágítási rendszer bővítésének megtervezésére beérkezett árajánlatokat és azok közül a 

VILLKÁSZ Kft. (9700 Szombathely, Mérleg utca 1a.) 2016. 04. 18. napján kelt ajánlatát 

javasolja elfogadni 330.000 Ft + ÁFA, azaz háromszázharmincezer forint + általános forgalmi 

adó összegben. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az előző Képviselő-testületi ülésen döntött a testület a kiírandó közbeszerzésekről ezeket kellene 

módosítani két pontban. Az eljárás neve nem „hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás” 

lenne, hanem 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti eljárás a nyílt eljárás szabályainak 

megfelelően, valamint a legolcsóbb árajánlat helyett a legjobb ár-érték arány kell szerepeljen. Ez is 

változott a közbeszerzési törvényben, az árat legfeljebb 50%-osan lehet pontozni, a maradékot más 

szempontok alapján, így például 25 % a plusz egy év jótállási idő és 25 % a rövidebb teljesítési 

határidő. Sajnos egy így változott, ezzel akár az is előállhat, hogy nem a legolcsóbb ajánlat győz, 

hanem a drágább, de az több jótállást ad és hamarabb fejezi be a munkát. A harmadik változtatás a 

Közbeszerzési Bírálóbizottságban állna be, mert a jogszabályváltozás miatt a bizottságban felsőfokú 

szakirányú végzettséggel rendelkező személynek is kell lennie. Ilyen jelenleg nincs, így az egyik 

tagok lecserélnénk az önkormányzat műszaki ellenőrére. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

33/2016. (IV. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 26/2016. (III. 22.) KT 

határozat és a 27/2016. (III. 22.) KT határozat módosításáról szóló előterjesztést és javasolja a 

Képviselő-testületnek azok visszavonását és új határozat meghozatalát. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatáról szóló előterjesztést és annak 1. számú mellékletének 

módosítását javasolja a Képviselő-testület részére az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 04. 26. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet                                       Csóka Zoltán Józsefné 

PB Elnök                               PB tag 

 

 


