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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

9/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. augusztus 29. napján 

18.00 órakor megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző, 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

javaslatom lenne, hogy a költségvetés tárgyalását vegyük előre, illetve a Polgármester Úr jelezte, 

hogy a traktor beszerzésre nem érkeztek árajánlatok, így azt a holnapi testület nem tudja tárgyalni, 

így az visszavonásra kerül. Kérem, szavazzunk napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a 

bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

55/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2016. augusztus 29-i nyílt rendes 

Pénzügyi Bizottsági ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. Boglárhegyi Építőközösség kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Váta Tibor (9400 Sopron, Szegfű utca 13.) belterületbe-vonási kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos belterület 448 

helyrajzi számú ingatlanra kötendő földhasználati jogot alapító szerződés 

módosításának elfogadásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

6. A Fertőrákos Fő utca 165. szám alatti ingatlan értékesítésére ingatlanközvetítőkkel 

kötendő megállapodásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 



2 

 

7. Fertőrákos 046/3 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának 

értékesítéséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Fertőrákos 886/1 helyrajzi számú ingatlan értékbecslésének megrendeléséről szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Fertőrákosi Általános és AMI felső tagozatos épületének (Fertőrákos, Fő utca 

236/A.) szennyvíz-vezeték rekonstrukciójára beérkezett árajánlatokról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt pályázaton 

való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. A 48/2015. (IV. 28.) KT határozat megerősítése (Fertőrákos vízimalom átvételéről 

szóló önkormányzati döntés).   

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

12. Németországi szakmai út költségeinek viseléséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatok összeállítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A Patak sor felújítási munkáinak többletkiadásait tartalmazza a módosítás? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Igen. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A közbeszerzés kiírásánál a KT határozatban nyilatkoznia is kell a Képviselő-testületnek, hogy a 

költségvetésben a becsült érték fedezetként rendelkezésre áll. Ez az átvezetés megtörtént.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Az előirányzat módosítás az évközi elszámolások és az ellenőrzések eredménye. Könyvtár esetében 

volt érdekeltségnövelő támogatás? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Minden évben lehet pályázni, idén is pályáztunk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A tartaléknál a 100 millió forint föle is benne van, az lett most kivéve. 
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Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Igen, de abból 100 millió forint kincstárjegyben van. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A pénzforgalmi számlán elég sok pénz van. Abból nem lenne érdemes több pénzt lekötni? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Nagyobb beruházások a Fő utca szervízút felújítása, valamint a traktorbeszerzés. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

A szeptembert megvárjuk, akkor jönnek be az adók 2. részleteinek befizetései, utána szoktuk 

átnézni, hogy lekössünk-e még. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

56/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2016. 

évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (előirányzat 

módosítás) szóló előterjesztést és azt változatlan formában a Képviselő-testület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Boglárhegyi Építőközösség részére az önkormányzat elkülönített egy keretet, melyben 8.2 millió 

forint van. Erre tettünk ígéretet, hogy ezt a pénzt visszaforgatjuk. Ebből a keretből kérnek pénzt. Az 

összeadás nem stimmel a kérelemben. Vagy kihagytak egy sort, vagy nem tudnak összeadni. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Holnapra utánanézek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

57/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Boglárhegyi 

Építőközösség 2016. augusztus 16. napján kelt kérelmét és javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Boglárhegyi Építőközösség részére kiállított érvényes vízjogi létesítési engedélyének 

meghosszabbításával felmerülő költségeket – a kérelmükben meghatározott összegig, azaz 

legfeljebb 1.268.200 Ft összegig – vállalja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet tartaléka terhére. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 
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Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Belterületbe vonási kérelem. Egyértelmű én támogatom. Amennyiben nincs több kérdés, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

58/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Váta Tibor Béla (9400 

Sopron, Szegfű utca 13.)  2016. 08. 03. napján kelt, a Fertőrákos 074/79 helyrajzi számú 

ingatlan belterületbe vonására vonatkozó kérelmét és azt támogatja azzal, hogy Fertőrákos 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Sopron Körzeti Földhivatalnál az 

érintett ingatlan belterületbe vonását lakóterület kialakítása céljából. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Földhasználati szerződés. Joga volt bővíteni az épületet? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az önkormányzat engedélye nélkül nem. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az 1960-as években állami területeken lehetett építeni úgy, hogy a telek maga az államé maradt. 

Egy lehetőségünk van még, ha az új tulajdonos bővíteni akar, akkor vegye meg a telket.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

59/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Függ Zsanett 

megbízásából Dr. Orosz Éva ügyvéd (9400 Sopron, Kurucdombsor 3.) 2016. augusztus 22. 

napján kelt, a Fertőrákos 448/A helyrajzi számú ingatlant illető és az önkormányzat 1/1 

tulajdonában álló, a vagyonkataszter alapján forgalomképes vagyontárgyként nyilvántartott 

Fertőrákos belterület 448 helyrajzi számot terhelő földhasználati szerződés módosításáról 

szóló szerződés tervezetet és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

A nemzeti vagyonról szóló törvény lehetővé teszi a korlát 20 millió forintra történő felemelését. 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

60/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Fő utca 165. értékesítése. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Van bármi esély ezen az áron való értékesítésre? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Nálam is és a Polgármester Úrnál is jelentkezett most egy-egy vevőjelölt, akiket érdekelne az 

ingatlan. Megnézik, és számolgatnak, utána jelentkeznek, ha érdekli őket. Tudnak az értékesítésről 

és arról, hogy tervezzük ingatlanosnak történő átadásáról. Természetesen ha szeretnék 

megvásárolni, azt az ingatlanos megbízása előtt le tudnánk bonyolítani. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Fel szerettük volna mondani a bérlő szerződését, ezt felmondtuk? 

 

Palkovits János polgármester: 

Kész volt a levél, már alá is írtam, de nem küldtük ki, mert aznap bejött a bérlő felmondása is. A 

szerződés alapján 2016. október 31. napjával költözik ki. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Láttam, hogy a kéményt csináljuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Át lehetett látni rajta. Kéményseprő járta a falut, előtte meg akartuk csináltatni, ne ő kötelezzen rá.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Eddig mi hirdettük, most ingatlan irodát bíznánk meg az értékesítésével. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egy osztrák ingatlanossal beszéltem, aki sok ingatlant eladott már Fertőrákoson, aki azt mondta, 

hogy biztosan el tudja adni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

61/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 1/1 

tulajdonában álló, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 

szóló 14/2004. (XII.1.) rendelet alapján forgalomképes vagyonnak minősülő Fertőrákos 
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belterület 1021 helyrajzi számú (természetben a Fertőrákos Fő utca 165.) ingatlan 

értékesítéséről szóló előterjesztést, valamint a D&K Kft. (9400 Sopron, Frankenburg utca 

2/H.) 2016. augusztus 15. napján kelt, forgalmi (piaci) értékbecslésében foglalt összeget és úgy 

határozott, hogy az ingatlant az értékbecslésben szereplő összegben, 17.800.000 Ft, azaz 

tizenhétmillió-nyolcszázezer forintos összegű áron hirdeti meg értékesítésre. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Fertőrákos 046/3 hrsz. ingatlan értékesítése. Ezt már tárgyaltuk, azóta történt valami változás? 

 

Palkovits János polgármester: 

Azt az információt kaptuk, hogy bírósághoz fordulnak és kérik a közös tulajdon megszüntetését. 

Ebben az esetben a bíróság az értékbecslésben szereplő összeget állapítja meg, ami kb. 300-350 

Ft/m2 összeg. A kérelmük pedig 1200 Ft/m2 összegről szól. A bíróság pedig mindenféleképpen 

megszünteti a közös tulajdont, tehát tőlünk megveszik, csak nem mindegy mennyiért. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Én már a korábbi alkalommal is megszavaztam. Ne maradjon meg nekünk ez a csík, nem tudnánk 

vele mit kezdeni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

62/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Dr. Ecsédi Károly 

ügyvéd, mint Kiss János (9421 Fertőrákos, Fő utca 4.) és dr. Bihari István (9400 Sopron, 

Brennbergi út 50.) meghatalmazottja 2016. 07. 19. napján kelt levelében foglaltakat és azt 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fertőrákos 046/3 helyrajzi számú ingatlan 

önkormányzati tulajdonban álló 2426/16810-ed részét, mely a természetben 1213 m2 – 

tekintettel a D&K Kft. (9400 Sopron, Frankenburg u. 2/H.) általi 2016. 08. 19. napján kelt 

értékbecslésére is – 1.200 Ft / m2 , azaz ezerkétszáz forint / négyzetméter áron értékesítse. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Magtár. Véleményem szerint kérnünk kellene egy statikai véleményt. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Én úgy tudom, hogy a jelenlegi tulajdonos egy éttermet szeretett volna ott kialakítani, de mivel 

védett az épület, nem lehet rá pl. ablakot nyitni. Az épület fala vastag kőfal, mint ahogy 

Fertőrákoson szokott lenni, erre milyen szigetelés kellene?  Nem vizesek a falak? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem látszik rajta vizesedés. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Az eladó költségére kellene kérnünk egy szakvéleményt az épületről. Az értékbecsléssel nem sokra 

megyünk. 

 

Palkovits János polgármester: 

A tervezők megnézték, akik a bölcsődét is tervezik, ők már a jelenlegi tulajdonos kérésére felmérték 

az épületet. Egy két gerendát ki kell cserélni, de ez megoldható. A kialakításra is mondtak egy 

körülbelüli összeget, de az pályázati pénz nélkül nem megvalósítható.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Akkor viszont túl drága, hogy azt csak tárolónak használjuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha veszel egy telket és építesz rá, az akkor is drága. Itt az épületet is fel lehet használni. Itt lehetne 

tárolni a gépeket és különböző anyagokat is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Arra pedig ott van a Fő utca 190. ingatlan is. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Fő utca felől nem lehet megközelíteni a kapu miatt, alulról pedig még a traktor sem tud feljönni. 

Esős időben pláne.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Egy könnyűszerkezetes épületet nem lehet felépíteni valahol? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az előző testület gondolkodott a foci pálya melletti területen két hajókonténer és egy tetőből álló 

ideiglenes épület felállításában. Kértem is ajánlatokat használt hajókonténerre, de több nem történt. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Oda ne is tegyük.  

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A kastély udvarból ki kell költöznünk? 

 

Palkovits János polgármester: 

Amikor elkezdődik a felújítás, akkor onnan ki kell költöznünk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Úgy gondolom, hogy gépkocsi tárolónak ez drága. Pedig közösségi háznak nagyon jó helyen lenne. 

 

Palkovits János polgármester: 

Úgy gondolom, ha nem tudunk oda közösségi házat csinálni, akkor gépkocsi tárolásra ez nagyon jó 

lenne. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Statikailag milyen az épület? És lesz egy párhuzamos projekt, a turistaház. Mindkettőre 

párhuzamosan nem lesz pénzünk. Azt javaslom, hogy ne akasszuk meg azzal a javaslatot, hogy mi 

nem döntünk. Szavazzuk meg a határozati javaslatot azzal, hogy a Képviselő-testület mérlegelje az 

értékbecslés megrendelésének szükségességét.   

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Egyetértek. 
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Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

63/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos 886/1 

helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az épület értékbecslésére hatalmazza fel a polgármestert. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Beérkeztek az árajánlatok, a legalacsonyabb árajánlatot javaslom elfogadni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A határozati javaslatban az szerepel, hogy a tartalék terhére. Az iskola költségvetésébe marad pénz, 

legyen abból kifizetve. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Akkor Német Önkormányzati ülés szükséges róla. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Legyen az iskola költségvetéséből kifizetve, amennyiben később az iskola nem tudja kigazdálkodni, 

akkor az önkormányzat segít. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

64/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Általános 

és AMI felső tagozatos épületének (Fertőrákos, Fő utca 236/A.) szennyvíz-vezeték 

rekonstrukciójára beérkezett árajánlatokról szóló előterjesztést és javasolja a Képviselő-

testület részére, hogy a legelőnyösebb ajánlatot adó vállalkozással a Fertőrákosi Általános és 

AMI. kössön szerződést. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Adósságkonszolidációs pályázat. Itt a Patak sori árok felújítása lenne benne. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Igen és a Polgármesteri Hivatal melletti járda felújítása zárt esővíz elvezetéssel. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Érinti a kiszélesedő részt is? 
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Palkovits János polgármester: 

Igen, a terv azt is tartalmazza, de a füves részhez nem nyúlunk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

65/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati 

államtitkár által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat pályázati kiírását és annak benyújtását javasolja a 

Képviselő-testület részére: 

 

Fertőrákos Patak soron (Fertőrákos belterület 887 helyrajzi számú ingatlanok) megvalósuló 

csapadékvíz elvezető rendszer részbeni felújítása [Pályázat b) alcélja]. 

 

Fertőrákos Fő utca és Patak sor közötti belterületi járda (Fertőrákos belterület 866-867 hrsz.) 

felújítása [Pályázat a) alcélja]. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Vízimalom. Először értékesíteni akarják, ha az nem megy, akkor tudnák ingyenesen tulajdonba adni 

az önkormányzatnak. Erről a kormány fog dönteni, negyedévente van ezekről előterjesztés. 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

66/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, 

hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Fertőrákos belterület 863 helyrajzi számon felvett, 

kivett udvar és turistaház és gazdasági épületek megnevezésű, 1745 négyzetméter területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását 

kezdeményezze. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Németországi tanulmányút. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Kifejezetten önkormányzatok részére van ez az út? 

 

Palkovits János polgármester: 

Önkormányzatoknak, cégeknek. 

 

 



10 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Én támogatom. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ennek az útnak az a célja, hogy lássák az önkormányzatok, hogy mit lehet csinálni. A szakmai 

előadások után bemutatók lesznek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

67/2016. (VIII. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Német-Magyar Ipari 

és Kereskedelmi Kamara a berlini székhelyű Energiewaechter GmbH–val együttműködésben 

2016. november 14-17. között szervezett szakmai úton való részvételről és annak költségeinek 

viseléséről szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. augusztus 30. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Civil támogatási rendelet. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Átnéztem a beérkezett módosító javaslatokat. Szerintem ez a plusz táblázat nem segít. Három 

egyesület zökkenőmentesen be tudta adni a kérelmét. 

 

Palkovits János polgármester: 

Könnyíteni kellene a feltételeken. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amikor elkészítettem, a lövészekre gondoltam, hogy csinálok nekik egy segédtáblát. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A Robi ki szeretné venni a civil szót mindenhonnan. De van ebben egyházi támogatási keret. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az egyház azért került bele, mert felmerült, hogy kér pénzt a templomra. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Magánszemély támogatása nem kerülhet bele? 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Magánszemély ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Pl. a Hatosnak is vannak költségei, egyesületi tagdíj, versenyek stb. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ő teljes egészében utazással számolja el a támogatás összegét. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Támogatom a Robi javaslatát, hogy a tagnyilvántartás kerüljön ki. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Azért írtam a mellékletbe bele, hogy nyilatkozzon az elnök a taglétszámról. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Szó volt arról is, hogy a biankó inkasszó kerüljön ki a rendeletből. Azt csak a támogatás összegének 

megállapítása után a szerződéskötéssel egyidejűleg kérnénk be. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Ezt támogatom. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Én is. Javaslom, hogy az 1. számú melléklet aláírási részébe a cégszerű aláírás kerüljön bele 

ugyanúgy, mint a 2. számú mellékletnél. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ezeket a változtatásokat átvezetem és újból kiküldöm a képviselőknek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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 


