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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

15/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. szeptember 25. napján 17.00 órakor 

megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag, 

Majorosné Nagymarosi Rita külső 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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

83/2017. (IX. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. szeptember 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Rákóczi Szövetség kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Butsy Lajos plébános kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Németh János (9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 24/A.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Némethné Takács Judit (9421 Fertőrákos, Kiserdő utca 4.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Fertőrákos Rét utca, Nyárfa sor és Nyárfa köz szilárd útburkolattal történő ellátására készült 

tanulmánytervben foglaltakról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása (előirányzatmódosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. 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.  
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Palkovits János polgármester: 

A Rákóczi Szövetség korábban is kért már támogatást, többször kerestek telefonon, de mondtam nekik, hogy a 

költségvetést elfogadtuk, és abban nem szerepel. A II. félévben beadták a kérelmüket.  Azt gondolom, ha már 

támogatunk valakit, akkor a testvértelepülésünk iskoláját támogassuk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Vannak felvidéki kapcsolataink, ott is tevékenykedik a Rákóczi Szövetség. A Felvidéken is a magyar gyerekeknek 

adják a támogatást a beiskolázásra, de nincs megnézve, hogy ki a rászoruló. Azt gondolom, hogy a Rákóczi 

Szövetségnek ne adjunk. A szociális rendelet módosításakor nem tudtam jelen lenni, utána néztem, hogy iskoláztatási 

támogatást csak a az a fertőrákosi gyermek után kapnak, akik ide járnak iskolába. ha már van pénzünk, akkor nekik 

adjunk támogatást. Nem csak azok viszik el a gyereket a fertőrákosi iskolából, akik megtehetik, hanem azok is, akik 

úgy járnak dolgozni, hogy oda tudják csak járatni a gyerekeket. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ezzel nem értek egyet. Körül jártuk a kérdést a rendelet tárgyalásakor. Ha azt akarjuk elérni, hogy a Fertőrákosiak ide 

járassák a gyerekeiket, akkor azokat kell támogatnunk. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Egyetértek a Jánossal, de ezzel most ne foglalkozzunk. ha támogatunk valakit, akkor a Fertőrákosiakat támogassuk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Én is úgy gondolom, hogy találunk a településen olyanokat, akik rászorulnak. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

előterjesztést nem támogatta. Térjünk át a következő napirendi pontra. Butsy Lajos kérelme. Kértem a gazdálkodási 

ügyintéző kolléganőt, hogy a tartalék felhasználásáról és a szabad keretről állítson össze egy anyagot, amit 

megkaptunk. Durván 61 millió forint van a tartalékban. Ez is a tartalékból menne. Nem akkora összeg, a faluban 

maradna. Korábban támogattuk a templom felújítását. Támogatom. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ha már a homlokzatot felújítják, akkor a szobrok se maradjanak ki. De sajnálatosnak tartom, hogy amikor az atya 

idekerült nagy lendülettel indult, fel akart keresni mindenkit, az egyházi adót személyesen beszedni stb. Ebből nem 

sok minden valósult meg. Nem egy nyitott személyiség, jobb kapcsolatot is kialakíthatna a falu lakosságával. Ezt az 

összeget is lakossági támogatásból is összeszedhetné. Ettől függetlenül támogatom az előterjesztést. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Nem tartozom ehhez az egyházközséghez. A falut szépíti, támogatom. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

84/2017. (IX. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Butsy Lajos plébános 2017. szeptember 

15. napján kelt kérelmét és a Fertőrákosi Urunk mennybemenetele templom falában lévő Piéta szobor 

restaurálási költségeit javasolja a Képviselő-testületnek átvállalni 314.000 Ft + ÁFA, azaz 

háromszáztizennégyezer forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére kerül kifizetésre. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2017. 09. 26. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

West City házaktól szeretnének a Kőbánya sor irányába egy járdát. 
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Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Rájuk fér. 

 

Palkovits János polgármester: 

Már csak az a kérdésem, hogy engedte meg a Magyar Közút, hogy a szalagkorláton nyissanak egy átjárót a főút felé. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

85/2017. (IX. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Németh János (9421 Fertőrákos, 

Kőbánya sor 24/A.) 2017. 08. 27. napján kelt megkeresésében foglaltakat és javasolja a Képviselő-testület 

részére, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülésre kérjen három 

tervezői árajánlatot a Kőbánya sori (Fertőrákos, Kőbánya sor 24/A-B-C.) lakópark és a Kőbánya sor közötti 

járda kialakítására. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2017. 09. 26. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kiserdő utca murvázására érkezett egy kérelem. Ez önkormányzati út? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. A volt csibetelepnél lévő utaknál is úgy csináltuk, hogy letolják az utat, elterítenek 1-2 kocsi murvát és azt 

lehengerezik. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Azért gondoltuk így az előterjesztést, hogy 300.000 Ft + ÁFA összegig megbízzák a polgármestert, mert ha három 

árajánlatot kérünk most, utána egy hónap múlva dönt azokról a testület, akkor idén nem biztos, hogy a vállalkozó el is 

tudja vállalni a munkát.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ez mekkora útszakasz? 

 

Palkovits János polgármester: 

Kb. 120-130 méter. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ez az az utca, ahol szűk az út, mert kijjebb tették a kerítéseket. 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen, pont a kérelmező tette a legjobban ki. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az elfogadott rendezési tervben ezért tervezett gyalogútként is szerepel az az útszakasz, mert a meglévő szélességek 

miatt nem lehet rendes gépjárműforgalom az érintett útszakaszon. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

86/2017. (IX. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Némethné Takács Judit (9421 

Fertőrákos, Kiserdő utca 4.) 2017. 08. 23. napján kelt, a Fertőrákos Kiserdő utca hibáinak kijavításával 

kapcsolatos kérelmét és  javasolja a Képviselő-testület részére, hogy kérje fel a polgármestert, hogy az úthibák 

kijavítására kérjen be három árajánlatot és azok közül a legolcsóbb vállalkozóval a vállalkozási szerződést – 

legfeljebb 300.000 Ft + ÁFA összegig – kösse meg, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről 

szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére kerül kifizetésre. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2017. 09. 26. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Rét utcai szilárd burkolat. Megérkezett a tervezői értékbecslés az útra, kb. 50 

millió Ft. körül lenne a beruházás. Az út átadásáról a Donáció még nem válaszolt. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egy igazgatósági tagon keresztül sikerült elérni Magyar Gézát, aki azt mondta, hogy vegyük fel a kapcsolatot Tulokné 

dr. Vizi Anna ügyvéddel, mert ő fogja intézni az ügyet. Jegyző Úr felhívta, ezen a héten hívnak vissza. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A műszaki tartalom két réteg aszfaltot tartalmaz a meglévő makadám útra. A tervező leírta a műszaki leírásban, hogy 

csak 100 %-os beépítettség után javasolja a megvalósítást és utáni is a 3,5 tonnás korlátozó tábla kihelyezését 

javasolja. Az építkezéseknél járó nagy teherautók tönkre tennék az aszfaltot. A területen kb. 8-10 beépítetlen ingatlan 

van. A rendeletünk alapján az előterjesztésben számoltam, hogy legfeljebb 65 %-ot állhat az önkormányzat, ha 

minden ingatlantulajdonos befizet, akkor jut egy ingatlanra 540.000 Ft. Ha valaki nem fizet, akkor szétoszlik ez az 

összeg is. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ha teljesen beépült a terület, akkor foglalkozzunk vele. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Akkor lenne ésszerű.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A lakók tudnak erről? 

 

Palkovits János polgármester: 

A testületi döntés után fogjuk őket tájékoztatni. Ha beépült és ott lakik mindenki, akkor van garancia arra, hogy 

befizeti a ráeső részt. Nincs olyan rossz állapotban az út, évente-kétévente karbantartjuk az utat. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Az első határozati javaslatot támogatom. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az első határozati 

javaslatról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

87/2017. (IX. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Rét utca, Nyárfa sor és 

Nyárfa köz szilárd burkolattal, járdával és vízszikkasztó árokkal történő ellátására az F-Road Kft. (9400 

Sopron, Mikes K. utca 4.) által 2017. szeptember 14. napján készített tanulmánytervét és az abban foglaltak 

megvalósulását a fenti területen található ingatlanok teljes beépítése után javasolja. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2017. 09. 26. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzatmódosítás. Írásos előterjesztést mindenki megkapta, van kérdés? 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Ezek a tények, ezek lettek átvezetve, ezzel nem lehet vitatkozni. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

88/2017. (IX. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és költségvetési szervei 

2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2017. 09. 26. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az egyebekre. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A XXI. században miért nem lehet megoldani az óvodában, hogy az a gyerek, aki nem ott ebédel az oviban, az kapjon 

tízórait. Az unokám részére vinni kell a tízórait, de persze ő azt szeretné enni, mint a többiek. 

 

Palkovits János polgármester: 

A konyha vezetőjével meg kell beszélni, hogy befizetitek. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Borsodiné keresett meg az utcájukban lévő autószerelő műhely miatt, sok autó áll az utcán és az utca végén a 

földeken. 

 

Palkovits János polgármester: 

Le fogjuk zárni az utcát, mint az Ifjúság utcát, de azzal ő is rosszul fog járni, mert ott tárolja a tűzifáját  és a traktort. A 

nemzeti parkkal is sokat küzdöttünk, hogy az erdő alatti területet tisztíttassák meg ezzel a vállalkozóval. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Holnap nem érek ide a testületi ülés elejére, a rendőrséget meg kellene kérni, hogy a mellékutcákban is járőrözzenek 

néha, mert a lakók sok helyen szabálytalanul parkolnak. 

 

Palkovits János polgármester: 

Felvetjük a kérést. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné 

        PB Elnök         PB tag    


