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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

2/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. január 30. napján 18.30 órakor megtartott 

rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Csóka Zoltán Józsefné PB tag, 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző és jegyzőkönyvvezető, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontokról azzal a módosítással, hogy a költségvetés első fordulós tárgyalását vegyük előre. Amennyiben nincs kérdés, 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

3/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. január 30-i nyílt rendes testületi ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Varga József (9421 Fertőrákos, Béke utca 16.) ingatlanvásárlási kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Püsök Endre (9421 Fertőrákos, Fő utca 175/D.) ingatlanvásárlási kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. 121/2014. (X. 22.) KT határozat és a 122/2017. (X. 22.) KT határozat módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

5. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

6. A közterületek használatáról szóló 9/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

7. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

8. Fertőrákos Községi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek kamatozó kincstárjegybe történő 

lekötéséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Balázs Gabriella (9421 Fertőrákos, Fő utca 102.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Kezdjük az óvoda tárgyalásával, köszöntöm az óvoda vezetőjét. Ki a 

költségvetésben jelzett óvodai asszisztens? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

A Kormányhivatal ellenőrzése során kifogásolta, hogy nem alkalmazunk asszisztenst. Még nem vettem fel senkit, 

folyamatban van. Az állam támogatja. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Heti hány órában lesz foglalkoztatva? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Teljes állásban, heti 40 órában. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

500.000 forint van eseti meghibásodásokra? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Kerti mozgásfejlesztőre kértünk 500.000 forintot, a meghibásodásokra 300.000 forint van betervezve. Tavaly 

alapítványi pénzből vettünk egy műanyag mászókát, de még nem szereltettem össze. Terjeszkednünk kell e kertben 

lefelé, mert fenn egyre kevesebb a hely. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Azt hallottam a Lepke csoport helyisége nagyon hangos. 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Kicsit visszhangzik. 

Ha nagyon elengedik a gyerekeket és hangosak, akkor visszahangzik. Nekem ott van az emeleten az irodám, nem 

vészes. 

 

Palkovits János polgármester: 

Erre gondolni kellett volna az építésnél. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Az óvodával kapcsolatosan nincs több kérdésünk. Köszönöm az intézményvezetőnek a részvételt. 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Köszönöm, viszont látásra. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a hivatalra. A hivatalnál négy fő dolgozik? Ők a gondnokok? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

6 fő köztisztviselő és az ügysegéd. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Ez a négy fő, akik közlekedési költségtérítést kapnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A hivatalnál egy nevesített beruházást terveztünk, ami egy szekrény építése az egyik irodában, ahol a gázkazán is van 

és nagyon hangos. A bérek és a költségek a 2016. évi teljesülést állítottuk be. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át az önkormányzatra. Kezdjük a bevételekkel. 
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Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Az önkormányzat bevételei támogatásokból állnak, amiket kirészleteztem, ezeket erre a célra kell felhasználni. Az 

óvoda támogatását az óvodára kell felhasználni, a szociális feladatokra 13.476 e Ft van, ebbe tartozik egyebek mellett 

a családsegítői feladatok finanszírozása, a társulási díjak. A gyermekétkeztetés támogatása normatíva alapján történik. 

A könyvtárra és a Mithrasz szentélyre külön elkülönített támogatást állapítanak meg. ezt ki is részleteztem ezek 

felhasználását. Ezek a működési bevételek összesen 127 millió forintot tesznek ki. Egyéb támogatásokba az OEP-től 

12 havi egyenlő részletbe kapott támogatás tartozik, amit a védőnőre, iskola egészségügyre, fogorvosra kell 

fordítanunk. Hulladéktársulásnak anno az önkormányzat kölcsönt biztosított, ennek a részletét is beleírtam. Adóknál a 

2016. évi teljesülést vettük alapul, ez alapján terveztünk 66 millió forintot. Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, 

földbérletek, hirdetési díjak a honlapról. Tulajdonosi bevételek között a Kőfejtő földterületének bérbeadásából 

származó bevétel szerepel. Az ÁFA külön soron van. A kamatbevételeket óvatosan terveztük, a tavalyi évben 1,5 

millió forint volt a 100 millió forint lekötése után, idén csak 1 milliót terveztünk, mert a beruházások miatt nem 

tudunk annyit lekötni a második félévben. Az ingatlanok értékesítésénél már a két teljesült bevételt szerepeltetjük. A 

bevételi táblában a lekötött 100 millió forint szerepel, valamint az előző évi költségvetési pénzmaradvány 150 millió 

forintja, így a bevételeink összesen 517 milliót tesznek ki. Ilyen mértékig lehet a kiadásokat tervezni. A 

beruházásokról külön táblázatot készítettünk, ebben a két járda beárazása nem szerepel, amit később kaptunk meg. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Kovács hegy utcai járda tervezői költségbecslése 4.334.058 forint, a Felsőszikla sor páros oldali járdája 12.199.892 

forint. Még két kérelem érkezett be, a Fertőrákosi Sportegyesület TAO pénzből nyert több mint egymillió forintot, 

aminek az önrésze 305.000 forint, valamint a Fő utca szervizútra kértünk 5 darab közlekedési oszlopra és telepítésükre 

árajánlatot, ami 96.000 Ft + ÁFA. Ezek még nem szerepelnek, ezekről kellene dönteni, hogy beletegyük-e vagy sem. 

 

Palkovits János polgármester: 

A gépkocsi kihajtás miatt védenünk kell a járdát, mert annak az alapja nem arra lett tervezve, hogy nagy járművek 

ráhajtsanak. Ezek olyan oszlopok, hogy elhajlanak az ütközésnél és visszaállnak. Sokan oda is parkolnak. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Ha ezeket a beruházásokat mind megvalósítjuk, mennyi marad a tartalékban? 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Tartalék a 66. soron 110 millió forint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Azzal is kell számolni, hogy a Sportegyesület TAO pénzből szeretne pályázni egy új sportöltözőre, amire a Tóka Úr 

felajánlott 20 millió forint TAO pénzt. Könnyűszerkezetes sportöltözőre kértünk árajánlatot, közművekkel együtt kb. 

18 millió forint. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Annak mennyi az önrésze? 

 

Palkovits János polgármester: 

Szintén 30 %, azaz kb. 6 millió forint. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Beruházásoknál a városfal, amire tavaly is pályáztunk? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Tavaly az egész északi városfalra pályáztunk, de nem nyertünk. Idén a Fő utcáról látható részt tennénk helyre. 

Elkészült a terv, a tervezői költségbecslés 2.300.000 forintról szól, de fölé terveztünk, mert a kövek kifugázására senki 

nem tudott ajánlatot adni egyenlőre. Az állványzat is sokba kerülne, hetekig ott kellene hagyni. A tetején a beton is ki 

lenne javítva, ahol szükséges. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Kastély előtti park? 
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Palkovits János polgármester: 

Kértünk a volt buszforduló parkjának térkövezésére árajánlatot, de mi is sokalljuk. Az út maradna és a belső tér lenne 

térköves. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Karácsonyfadíszek felújítása? 

 

Palkovits János polgármester: 

Két városfal közötti részen a meglévő díszeket újíttatnánk fel azzal, aki az eredetit készítette. Éjjel csak az égősort 

lehetne látni, nappal a zöldet. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Ivókút a biciklis pihenőnél a középső parknál? 

 

Palkovits János polgármester: 

Megvárjuk, hogy a parkolók tervei elkészüljenek és a parkkal együtt lenne az I. világháborús emlékmű mögött.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Kápolna utcánál is lehetne ivókút, ott is sokan álnak meg. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ott meg kell nézni, honnan tudunk vizet venni. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Közvilágítás a Kápolna utcában végig lenne? 

 

Palkovits János polgármester: 

Ameddig lakott, a laktanya mögötti területeken nem. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Iskola gázkazán? Nem erre van pályázat? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nagyokat hallgatnak róla. Az iskola szeretett volna pályázni egy épületre, hogy egy helyen legyen az iskola. 

Beszéltünk is pályázatíróval, de ez így nagyon sokba kerülne, ebben nem nyernénk, de egy könnyűszerkezetes 

tornacsarnok lehetne, ami többfunkciós lenne és lehetne az a művelődési ház is.  

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Összesen két kút van a faluban? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem. Legalább 6 van, de ez a kettő van nagyon rossz állapotban. 

 

Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

A Mithrasz szentélyre ugyanannyi támogatást kaptunk mint tavaly, kirészleteztük a kiadásokat, de 2,6 millió forintra 

kérünk ötleteket. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Javaslom, hogy a Püspöki Kastéllyal szembeni parkrekonstrukciót 

vegyük ki a költségvetésből és a Fertőrákosi Sportegyesület és a Fő utca szervizútra telepítendő oszlopokat 

szerepeltessük a költségvetésben. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

4/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat és 

szervei 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a kiküldött előterjesztésnek 

megfelelően az alábbi módosítási javaslataival: 

 

1. A Püspöki Kastéllyal szembeni díszkút környékének kialakítására betervezett 9.347.306 Ft + ÁFA 

összegű beruházás kerüljön kivételre a tervezetből. 

 

2. A Fertőrákosi Sportegyesület pályázati önrészre 300.000 forint kerüljön betervezésre. 

 

3. A Fertőrákos Fő utca szervízútra telepítendő oszlopokra 97.600 Ft + ÁFA kerüljön betervezésre. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontra, szeretném jelezni a Polgármester Úrnak, hogy nem szeretnék a 

Pénzügyi Bizottság Elnöke lenni, kérem jelöljön mást. 

Varga József kérelme. Értékbecslés megtörtént 420.000 forintról szól. Lehetséges, hogy az önkormányzat az ilyen 

esetekben megkéri az értékbecslést és utána licitet ír ki? Ebben az esetben a kérelmezőnek elővásárlási joga van. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A vagyonrendeletünk 20 millió forint becsült érték feletti összegnél kötelezően írja elő a licit tartását, minden más 

esetben a testület döntése alapján lehet természetesen licit. Ebben a konkrét esetben is lehet licit, de a kérelmezőt 

elővásárlási jog illeti meg. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Itt a terület fele már az övé, de a másik ingatlannál meggondolandó.  

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

5/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Varga József (9421 Fertőrákos, Béke 

utca 16.) 2016. december 8. napján kelt, hivatalunkhoz 2016. december 12. napján érkezett kérelmében 

foglaltakat és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fertőrákos 0129/2 helyrajzi számú ingatlan 

önkormányzati tulajdonban álló 3694/7388-ed részét - tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, Hérics 

utca 4.) 2017. 01. 19. napján kelt értékbecslésben foglaltakra – 420.000 Ft, azaz négyszázhúszezer forintos áron 

értékesítse a kérelmező részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Itt is megtörtént az értékbecslés 1.860.000 Ft. Javaslom, hogy ezen az áron 

írjunk ki licitet. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

6/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Püsök Endre (9421 Fertőrákos, Fő utca 

175/D.) 2016. december 19. napján kelt, hivatalunkhoz 2016. december 21. napján érkezett kérelmében 

foglaltakat és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fertőrákos 0124/13 helyrajzi számú ingatlant - 
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tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, Hérics utca 4.) 2017. 01. 19. napján kelt értékbecslésben 

foglaltakra – 1.860.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázhatvanezer forintos áron nyílt liciten hirdesse meg. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A 2014. októberi alakuló ülésen lett meghatározva a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja és ez alapján a 

költségtérítése. Ennek az alapja a helyettes államtitkári díjazás volt egy szorzószámmal, amit 2017. 01. 01-től 

felemeltek az államtitkári díjra. Ez alapján módosítani kell a tiszteletdíjat. Az Alpolgármester Úr akkor jelezte, hogy 

nem veszi fel a díjazását és beszéltem vele, most is ezt tervezi. A Polgármester Úr sem veszi fel a teljes összeget. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

7/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a társadalmi megbízatású polgármester 

és alpolgármester tiszteletdíjáról szóló előterjesztést és azt változatlan formában elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Közbeszerzési tervben 5 közbeszerzést szerepeltetünk, a Patak sori árok beruházás második ütemét, a tervezés alatt 

álló Fő utcai parkolókat, a közvilágítás korszerűsítését. Ezek saját forrásból történnek, illetve az 

adósságkonszolidációs pályázati pénzből. A másik kettő EU-s pályázat, az iskola épületének teljes felújítása, valamint 

egy új bölcsőde épület építése. Ezekben még az állam nem hozott döntést, de szerepeltetjük, mert ha megvalósul, 

akkor ne kelljen a tervet módosítani. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

8/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 

tervéről szóló előterjesztést és azt változatlan formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A novemberi ülésen elfogadta a testület a fák közterületen tárolásáról szóló módosítását a rendeletnek 500 

Ft/m2+ÁFA/hó áron. Annak elfogadása után több képviselő jelezte, hogy szeretné módosítani a rendeletet. Kiküldtem 
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minden képviselőnek egy elektronikus levelet, hogyan kívánják módosítani, és így lett beterjesztve most az 1000 

Ft/m2+ÁFA/éves összeg. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Ezzel azt büntetjük, aki nem tudja bevinni a területére. Annak, akinek ez megéri, az kinn hagyja.  

 

Palkovits János polgármester: 

Eddig ingyen tárolták. Olyan árat kell megállapítani, aki nem tudja bevinni, annak is elfogadható legyen. Valaki 

rendezetlenül tette le a fáját. Meggazdagodni nem fogunk belőle, de rendezettebb lesz a terület. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

9/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a  közterületek használatáról szóló 

9/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és azt változatlan formában 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Szociális rendelet módosítása az intézményi térítési díjak miatt. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Ha a zárt ülésen már elfogadtuk, akkor itt is el kell fogadni a rendelt módosítását. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

10/2017. (I. 30.) KT 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 azt változatlan formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Szabad pénzeszközök lekötése. Jobb ajánlatunk nincs, úgyhogy javaslom 

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

11/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 

szabad pénzeszközeinek kamatozó kincstárjegybe történő lekötéséről szóló előterjesztést és azt változatlan 

formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 
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Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Jelenleg a kérelmező és az önkormányzat között nincs szerződés, mert a kérelmező 2016. 12. 22. napján kelt levelében 

felmondott az iskolában, amiről január elején értesültünk. A bérleti szerződésben az szerepel, hogy a bérleti 

jogviszony határozott idejű, addig áll fenn, amíg a közalkalmazotti jogviszony fennáll, ami 2016. 13. 31. napja volt. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Azt gondolom, az anyagi problémái nem ránk tartoznak, de két gyermeket nevel. javaslom, hogy adjunk neki hat 

hónapot a kiköltözésre. A díjra pedig javaslom a 30.000 Ft + ÁFA összeget. Az önkormányzatnak utána ki kell 

festetnie és csak utána tudja kiadni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

12/2017. (I. 30.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Balázs Gabriella (9421 Fertőrákos, Fő 

utca 102.) 2016. december 29. napján kelt kérelmében foglaltakat és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

kérelmező és az önkormányzat között 2017. 01. 01. napjától 2017. 06. 30. napjáig tartó határozott időtartamú 

bérleti szerződést kössön a kérelmezővel. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bérleti díj 

mértéke 30.000 Ft/hó, azaz harmincezer forint/hó legyen. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 01. 31. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Csóka Zoltán Józsefné       Majorosné Nagymarosi Rita 

        PB tag                    külső PB tag 

 


