PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
13/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. július 24. napján 17.00 órakor megtartott
rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő PB tag,
Palkovits János polgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző
Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző 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 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
71/2017. (VII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. július 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Fertőrákos Kovács hegy utcai járda felújítására beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Fertőrákos Felsőszikla sori járda felújítására beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Fertőrákosi bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntések.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
5. Egyebek
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: azonnal
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Öt cégtől kértünk ajánlatot a Kovács hegy utcai járda felújítására, MADÉMA 2006. Útépítő Kft., Nagy-Ép Kert Bt.,
Németh 2001. Kft., STRABAG Magyarország Kft., és a VIAT Kft. A MADÉMA beadta az ajánlatát, azonban jelezte,
hogy kapacitáshiány miatt az idei évben nem tudja vállalni a munkát, három ajánlattevő nem adott ajánlatot, a
STRABAG ajánlatát pedig most bontjuk fel. A STRABAG ajánlata 3.521.298 Ft + ÁFA összeg. A tervezői
költségvetés, ami a 2017. évi költségvetésben is szerepel 3.412.644 Ft + ÁFA, így amennyiben ma a PB és holnap a
KT elfogadja, a tartalék terhére 108.654 Ft + ÁFA összeg átcsoportosítása szükséges.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Sajnos nincs más ajánlat, de javaslom a határozat-tervezet elfogadását. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
72/2017. (VII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Kovács hegy utcai
felújítandó járdaberuházásra a 2017. 07. 03. napján kiküldött Ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat és
azok közül a STRABAG Magyarország Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8.) 2017. 07. 18. napján beérkezett,
3.521.298 Ft + ÁFA, azaz hárommillió-ötszázhuszonegyezer-kettőszázkilencvennyolc forint + általános
forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat és
szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére
(K71 rovatszám), valamint 108.654 Ft + ÁFA összeg, azaz száznyolcezer-hatszázötvennégy forint + általános
forgalmi adó összeg az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati
rendelet a kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 07. 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ugyanannak az öt cégnek küldtük ki az ajánlattételi felhívásunkat, a MADÉMA itt is jelezte, hogy nem tudja vállalni
a munkát, a STRABAG ajánlatát szintén itt nyitjuk ki. A STABAG ajánlata 9.082.110 Ft + ÁFA. A költségvetésben
9.606.214 Ft + ÁFA összeg szerepel, így ez belefér, nem szükséges a tartalékból kiegészíteni.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Sajnos itt sincs más ajánlat, de javaslom a határozat-tervezet elfogadását. Amennyiben nincs kérdés, kérem
szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
73/2017. (VII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Felsőszikla sori felújítandó
járdaberuházásra a 2017. 07. 03. napján kiküldött Ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat és azok közül
a STRABAG Magyarország Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8.) 2017. 07. 18. napján beérkezett, 9.082.110
Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-nyolcvankettőezer-száztíz forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát
javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről
szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül
elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 07. 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Bölcsőde kialakítása. Az óvoda vezetőjétől van egy levelünk. Én bementem
ma az óvodába, beszéltem az óvónőkkel is. A hátsó raktárhelyiség nagyon rossz állapotban van, arra sokat kellene
költeni. A tornaszoba nagyon jó helyen van, az óvónők szeretik, sokat is használják. Az az elképzelésem, hogy az
épület hátsó részében lévő tálalókonyhából lenne logikus kialakítani a bölcsit, a tálaló rész pedig a Méhecske csoport
öltözője és a tornaszoba közé kerülhetne. A hátsó raktár felújítása nagyon sokba kerülne.
Palkovits János polgármester:
Átmenetileg meg lehetne oldani. A konyha elhelyezése ÁNTSZ előírás volt, emiatt meg kellett szüntetnünk egy
csoportszobát. Kihasználatlan ez a nagy konyha.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Nem tudom, hogy most mik az előírások, de meg kellene vizsgálni ennek lehetőségét.
Palkovits János polgármester:
Kihívjuk a tervezőt és az ÁNTSZ képviselőjét és megvizsgáljuk a lehetőségeket.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk azzal a módosítással, hogy ne a raktárépületben, hanem a konyha
helyén vizsgálja meg az önkormányzat a bölcsi kialakításának a helyét. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
74/2017. (VII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a bölcsőde kialakításáról szóló
előterjesztést és az alábbi javaslatokat teszi a Képviselő-testület felé:
1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlegi óvodaépületben (942 Fertőrákos, Fő
utca 156.) egy mini bölcsőde kialakítását tűzi ki célul, melynek megnyitása 2018. szeptember 1. napja.
2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egy mini
bölcsőde kialakításának lehetőségét vizsgálja meg a jelenlegi tálalókonyha helyén és azok
kialakításának megtervezésére (kiviteli tervek és árazott költségvetés készítése) kérjen három
árajánlatot.
Az árajánlatok benyújtási határideje: 2017. szeptember 15.
A beérkezett tervezői ajánlatokról szóló döntés: 2017. szeptember 26-i rendes testületi ülés.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
tervezővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
3. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fertőrákosi Óvoda, Kindergarten
Kroisbach intézményvezetőjét, hogy a mini bölcsőde várható 2018. szeptemberi indulását szemelőtt
tartva - a szükséges személyi feltételek biztosítása végett - a megfelelő létszámot 2017. szeptemberében
iskolázza be.
4. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervező
által leadott tervezői költségvetés főösszegét, valamint a kialakításhoz szükséges személyi és dologi
kiadásokat a 2018. évi költségvetésbe tervezze be, a létszámadatokat a mini bölcsőde indulásával
kalkulálja.
5. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkészült
tervek alapján és a hatályos beszerzési szabályoknak megfelelően kérjen árajánlatokat a kivitelezési
munkálatok elvégzésére, a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg, a beruházást
bonyolítsa le.
6. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
intézmény normatíva igénylését, valamint a működési feltételeinek biztosítását, így különösan az alapító
okirat módosítását intézze.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 07. 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A szociális rendelet módosítása. Itt arról van szó, hogy marad pénzünk, és
módosítjuk a rendeletet, hogy ne kelljen visszaadnunk. Támogatom.
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ha tudunk adni, akkor adjunk. Én is támogatom.
Palkovits János polgármester:
Vigyáztunk, hogy nehogy túllicitáljuk magunkat és a mértéken belül maradjunk.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
75/2017. (VII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 07. 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Egyebek napirendi pont.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Azt szeretném jelezni a T. Bizottság részére, hogy az óvoda tető felújítására beadott pályázatunk nyert, a teljes
összeget, 28,5 millió forintot elnyertünk, amivel a teljes óvodatetőt fel tudjuk újítani, valamint egy 10 kW napelemes
rendszert tudunk telepíteni. Arról szeretném még tájékoztatni a bizottságot, hogy a Rét utcai lakók kérésére elindult
ügyben bekértünk három ajánlatot a tanulmányterv elkészítésére, de abból még csak egy érkezett be, így azt nem
tudtuk előterjeszteni.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

Kmf.
Puskás Csaba László
PB Elnök

Csóka Zoltán Józsefné
PB tag

4

