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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

12/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. október 24. 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 a jegyzőkönyv szerint. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

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

szavazzunk napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

78/2016. (X. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2016. október 24-i nyílt rendes 

Pénzügyi Bizottsági ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Napelem park és rezsinullázó pályázaton való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Traktorvásárlásra bekért árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Egyebek 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra.  

Szeretném megkérdezni, hogy a Rezsinullázó pályázatot a Rezsimentor Kft. állította össze? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. Lehet pályázni, hogy épületek energiatakarékossá tételére. Ki kell mutatni, hogy mekkora 

energiamegtakarítás érhető el. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Csak az általános pályázati leírás lett csatolva az előterjesztéshez, a konkrét kiírás nem. Mintha a 

pályázat ki sem lenne írva. 

 

Palkovits János polgármester: 

Most van kiírás alatt. A cég vezetője a holnapi KT ülésre eljön és a felmerülő kérdésekre választ fog 

adni. 



2 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A kiírt pályázat határozza meg, hogy mit kell kitölteni, milyen adattartalommal, stb. 

 

Palkovits János polgármester: 

Neked nem kell pályázatot írnod, a cég mindent megcsinál. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Csak általánosságokat írt a pályázatról. 

 

Palkovits János polgármester: 

17 millió forintot lehet pályázni napelemparkra, 45 %-os támogatással. Emellett szintén 17-18 

millió forintért lehet pályázni épület energetikai korszerűsítésére, szintén 45 %-os támogatás 

mellett. A lényeg az, hogy a 45 %-ot hogyan tudjuk megkapni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A napelem park hol lenne elhelyezve? 

 

Palkovits János polgármester: 

A sportpálya mögötti területen lehetne, de ide hatástanulmányt kell készíteni. Az előterjesztésbe az 

iskolaudvart írtuk bele, mert az egyszerűbb. Egyeztettünk időközben a Fertő-Hanság Nemzeti 

Parkkal, részükről mehet a sportpálya mögötti területre is, de a hatástanulmányt akkor is meg kell 

rendelni. A napelempark teljesítménye majdnem fedezi a közvilágítás és az intézmények 

fogyasztását. A rezsicsökkentés keretében abban gondolkodtunk, hogy infrapanellal lehetne 

kiváltani az iskolában a fűtést. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Ha jól értem, akkor ez két különböző pályázat? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

A határozati javaslat 2. pontjában sikerdíjas a pályázatírás, az 1. pont szerint kifizetünk egy 

összeget a tanulmányra és nem tudjuk, hogy utána mi lesz. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Ez a rizikó. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Akkor bízok meg egy pályázatírót a munkával, ha kiírják a pályázatot. 

 

Palkovits János polgármester: 

November 10-ig napelem parkra be kell adni a pályázatot. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Akkor már meg kellett jelennie a pályázatnak. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tuti, hogy megjelent. 
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Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Ha ki van írva a pályázat és be tudja mutatni, hogy mennyibe kerül, mekkora az elnyerhető 

támogatás mértéke, akkor jó. Én óvatos vagyok ilyen szempontból. 

 

Palkovits János polgármester: 

Akkor nincs mire pályázni, ha nem írják ki. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Csak elkötelezzük magunkat, hogy iratunk egy tanulmányt. 

Van két projekt, az egyik sikerdíjas, a másik nem. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

De az a feltétele annak, hogy tudjál pályázni. Én nem látok rizikót benne. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

17 millió forintból ezt meg lehet csinálni? 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Lehet, hogy többe fog kerülni, de akkor a többit hozzáteszed. 

 

Palkovits János polgármester: 

A pályázatíró azt mondta, hogy 35 millió forintra lehet pályázni, ezért írtam ezt bele. Én sem láttam 

a pályázatot, de nem is érdekel, a lényeg, hogy nyerjünk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Javaslom, hogy a mi határozati javaslatunkban szerepeljen, hogy akkor támogatjuk, ha a pályázat 

konkrétan kiírásra kerül. Holnap itt lesz a pályázatíró, a testület már az elhangzottak alapján tud 

dönteni. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk ezzel a módosítással, ami elhangzott. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

79/2016. (X. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Rezsimentor Kft. 

(1143 Budapest, Stefánia út 77.) ”Rezsinullázó Megvalósítási Tanulmány” (továbbiakban 

Tanulmány) elkészítésére, valamint napelem park megvalósítására vonatkozó árajánlatát és 

azt az alábbi feltételekkel javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére: 

 

1. A Tanulmány elkészítését a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236/A.) épületére 258.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázötvennyolcezer 

forint + általános forgalmi adó összegben, melynek első részlete (109.000 Ft + ÁFA) a 

megbízási szerződés aláírását követő 8 napon belül, második összege (149.000 Ft + 

ÁFA) az jelen állapotra vonatkozó energetikai tanúsítás és az előzetes műszaki 

koncepció átvételét követően kerül kifizetésre. A Tanulmányt abban az esetben 

rendelje meg az önkormányzat, amennyiben a pályázat kiírásra került. 

 

2. Az 50 kW-os napelem park kiépítésére beadandó pályázat megírását, legfeljebb 6 %-os 

sikerdíjért. A napelem park építésének helye elsődlegesen a Fertőrákos 03/13 helyrajzi 

számú önkormányzat 1/1 tulajdonában álló ingatlan, amennyiben az elkészítendő 

hatástanulmány napelempark telepítését ezen a helyrajzi számon nem engedi, akkor a 

Fertőrákos 1134/2 helyrajzi számú (természetben a Fertőrákos, Fő utca 236/A., 



4 

 

Fertőrákosi Általános és AMI felső tagozatos épületének udvara) önkormányzati 

ingatlan. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 10. 25. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra.  

A Polgármester Úr kiosztott egy új árajánlatot, a TYM 58 LE traktora helyett a TYM 67 LE traktora 

került bele az előterjesztésbe 7.965.000 Ft + ÁFA összegben. A közbeszerzés értékhatára nettó 8 

millió forint, de azt feleslegesnek tartom. Az ajánlatok összehasonlíthatók, így az új ajánlat ár-érék 

arányban a legjobb. Én azt javaslom. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

A garancia idő is itt a legtöbb, öt év. Én is ezt támogatom. Homlokrakodóval rendeljük? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem, erre nincs szükségünk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

A mostani traktorunk kiegészítőit tudjuk használni? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem biztos. A mostani traktor kiegészítői is rossz minőségűek. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

80/2016. (X. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a traktorbeszerzésre 

beérkezett árajánlatokat és azok közül az Atraktor Hungária Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 

41. fszt. 6.) TYM T654 típusú traktorát javasolja a Képviselő-testületnek megvásárolni 

7.965.000 Ft + ÁFA, azaz hétmillió-kilencszázhatvanötezer forint + általános forgalmi adó 

összegben, mely az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) Ör. 

Mithrasz szentéllyel kapcsolatos kiadásai terhére, valamint a K64 és K67 rovatszáma terhére 

kerül elszámolásra. 

 

Felelős: Huber Hedvig Erzsébet PB tag 

Határidő: 2016. 10. 25. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Egyebek. 

Megrendeltük a temető rendszert, akkor arról volt szó, hogy a honlapunkon szerepelni fog, hogy 

mindenki meg tudja nézni a sírokat. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Utánanézek és feltesszük a honlapra. 
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Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Az elmúlt években megnőtt a busz menetideje a reggeli időszakban. Az iskolások Sopronba a 7 órás 

busszal mennek, de nem érnek be időbe az iskolába, ezért sokan a 6 órás busszal kénytelenek 

menni. Szólni kellene, hogy a 7 órás busz induljon 10 perccel korábban. 

 

Palkovits János polgármester: 

Két témáról beszéltem nemrég a buszosokkal, az egyik ez volt. Utánanéznek, hogyan tudják 

megoldani. A másik az volt, hogy 9 és 11 között nem volt busz. Megszűnt a Fertői járat, utána 

visszaáll a régi rend. Ebben az évben lesz még egyeztetés a polgármesterekkel a menetrendről. 

 

Huber Hedvig Erzsébet PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Huber Hedvig Erzsébet                                       Csóka Zoltán Józsefné 

PB Elnök                               PB tag 


