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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

11/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. június 21. napján 16.30 órakor megtartott 

rendkívüli Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag, 

 

Palkovits János polgármester,   

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszöntöm a képviselőket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a 

kiküldött napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

60/2017. (VI. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. június 21-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17) pályázaton való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. III. Fertőrákosi Családi Nap önkormányzati támogatásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Patak sor rekonstrukció II. ütem, Patak sor - Fő utca lépcsős sétány felújítás tárgyában kiírt 

közbeszerzésében plusz forrás bevonása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákos külterület 053/1 és 068/2 helyrajzi számú ingatlanokon (Fertőrákos Pozsonyi út) 

megvalósuló beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásra való felhatalmazásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Iskolai konyha fejlesztésére pályázatot nyújtunk be, a tervezés befejeződött. A 

pályázatírásra és projektmenedzsmentre 3 árajánlatot kaptunk, a legolcsóbb ajánlatot az Első Magyar Önkormányzati 

Vagyon- és Adósságkezelő Kft. ajánlatát javaslom elfogadni. 

 

Palkovits János polgármester: 

Komornoki Misiék szoktak pályázatot írni nekünk, de most jelezték, hogy nem tudják ezt vállalni, ezért kértünk 

másoktól ajánlatot. Az iskola bővítése pályázatát is velük készíttettük, meg voltunk velük elégedve. 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

A határozatba nem kell pontosan a beruházás összegét beleírnunk, de szeretném tájékoztatni a jelenlévőket a projekt 

költségeiről. A felújítási munkálatok költsége 26.729 e Ft + ÁFA, a közbeszerzés a támogatási összeg 1 %-a, a tervek 

3.315 e Ft + ÁFA, a pályázatírás 300 e Ft + ÁFA, a projektmenedzsment a támogatási összeg 5 % + ÁFA összege, ez 

összesen 31.544.850 Ft + ÁFA, azaz bruttó 40.061.959 Ft. Ez kis mértékben változhat, a kapott összeget külön 

számlán kell tartanunk, de leköthetjük, de a kamatot is erre a célra kell fordítanunk. A 20 milliós maximum támogatás 

mellé így kb. 20 milliót kell mellé tennünk. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ha nyer a pályázat, ezért a 20 millió forintért 20 évig nem kell az épülethez nyúlnunk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Sajnos eléggé leromlott állapotban van az épület. A belső ajtókhoz nem nyúlunk, csak új festést kapnak, a csempéket 

csak ott cseréljük, ahol a szerelések miatt szükséges, viszont a járólapokat mindenhol cseréltetjük. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Mikor kezdődik a projekt? 

 

Palkovits János polgármester: 

Mindenféleképpen nyáron szeretnénk a nagyja munkát elvégeztetni. A bérlő addig átviszi a táborba a főzést. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

61/2017. (VI. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére hogy nyújtson be 

pályázatot „a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

kódszámú pályázati felhívás 2. célterületében foglaltakra „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása” megnevezéssel 

az önkormányzat tulajdonát képező Fertőrákos, Fő utca 236/A. hsz-ú, 1134/2 hrsz-ú ingatlan külső 

rekonstrukciójára és energetikai korszerűsitésére. 

 

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

pályázatírói feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat közül az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 

Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi B. utca 9-11. IV. em. 3.) 2017. 06. 06. napján kelt árajánlatát 

fogadja el 300.000 Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + általános forgalmi adó összegben, mint szolgáltatási 

díj, valamint a megítélt támogatási összeg 5 % + ÁFA összegben, mint sikerdíj. A fenti összegek az 

önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. általános tartaléka terhére 

kerüljenek elszámolásra. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Családi nap. Az egyik legnagyobb rendezvénnyé nőtte ki magát a 

településen. Van mozgolódás a faluban, a fiatalok összeálltak és megszervezik. Lehetne ezt egy kicsit jobban 

propagálni, nagyobb médiahangsúlyt adni neki, hogy tudják a szomszédos településeken is. Az összeget látta 

mindenki. A tartalék terhére kerülne elszámolásra, ennyit elbír a település. 

 

Palkovits János polgármester: 

A sátrat az év elején megrendeltem a Világörökség Egyesülettől. Ingyen adják, csak a szerelést és a szállítást kell 

fizetni. Az asztalokat és a padokat is az önkormányzat biztosítja. A programokat csak nagyvonalakban írják le, de az 

összeget tudják. A tavalyihoz képest 300.000 forinttal többet kértek. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Lent voltam a tavalyi rendezvényükön, jó rendezés volt. 

Leírják, hogy büfét üzemeltetnek, de arra vigyázzanak a, hogy komoly büntetéseket szabhatnak ki rájuk. Javaslom 

nekik, hogy olyan rendszert alakítsanak ki, ahol egy helyen lehet online pénztárgéppel étel és italjegyet vásárolni és a 

pultnál már csak azt adják oda. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az engedélyeket nekik kell beszerezniük. Javaslom, hogy 1.200.000 Ft támogatást állapítsunk meg azzal, hogy a sátor 

felállításával és szállításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat vállalja ezen felül, valamint az asztalokat és a 

padokat ingyenesen bocsátja a szervezők rendelkezésére. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a Polgármester Úr javaslatáról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

62/2017. (VI. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület Elnökének, 

valamint négy magánszemély 2017. 05. 29. napján kelt, a 2017. 07. 14-15. napokon Családi nap 

megszervezéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló kérelmét és azt javasolja a Képviselő-testület 

részére, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

általános tartaléka terhére 1.200.000 forint, azaz egymillió-kettőszázezer forint támogatást nyújtson annak 

megszervezéséhez, valamint a sátor állításának és szerelésének költségeit vállalja, és a padokat és asztalokat 

ingyenesen bocsátja a szervezők rendelkezésére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kiírt közbeszerzésről szóló döntés.44 millió forintot kaptunk erre a célra 

támogatásként. Sajnos csak egy cég jelentkezett. 

 

Palkovits János polgármester: 

A nagy cégek tudják azt megcsinálni, hogy az árokelemeket kifizetik, amikor kihozzák a gyárból. Erre sajnos kevés 

vállalkozás képes. És az is lehet, hogy azért nem jelentkeztek, mert tudták, hogy az első ütemet is a STRABAG 

csinálta. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Patthelyzetben vagyunk. De legalább a STRABAG-ot ismerjük és meg vagyunk velük elégedve. Amennyiben nincs 

több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

63/2017. (VI. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a „Fertőrákos Patak sor rekonstrukció 

II. ütem, Patak sor - Fő utca lépcsős sétány felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban a 2017. 06. 19. 

napján tartott bontás során kapott árajánlatban foglalt ajánlati árat és azt javasolja a Képviselő-testület 

részére, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önk. rendeletben (továbbiakban 

R.) e beruházásra tervezett költségen felül (40.684.851 Ft + ÁFA a K71 rovatszámon) a R. általános tartaléka 

terhére 5.262.761 Ft + ÁFA, azaz ötmillió-kettőszázhatvankettőezer-hétszázhatvanegy forint + általános 

forgalmi adó összeget különít el. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2017. (IV. 25.) KT határozatával a „Fertőrákos 

Patak sor rekonstrukció II. ütem, Patak sor - Fő utca lépcsős sétány felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési 

eljárásban - a Közbeszerzési bizottság javaslata alapján a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, 
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Gábor Dénes utca 2.) 45.947.612 Ft + ÁFA, azaz negyvenötmillió-kilencszáznegyvenhétezer-hatszáztizenkettő 

forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tulajdonosai vagyunk az útnak, amit már üzemeltetésbe átadtunk Sopronnak. Ha elkészül az út, ingyenesen át kell 

adnunk a Magyar Államnak. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

64/2017. (VI. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

által az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos külterület 053/1 és 068/2 helyrajzi számú ingatlanokra 

vonatkozó nyilatkozat aláírására irányuló kérelmét és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné 

        PB Elnök      PB tag    


