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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

3/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. február 20. napján 17.00 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. Az Elnök Úr nem tud a mai ülésen részt venni, így azt én vezetem. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Amennyiben nincs kérdés, 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

13/2017. (II. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. február 20-i nyílt rendes testületi ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Kovácsné Dominek Judit (9421 Fertőrákos, Pataki István utca 19.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Kalmár Imre (9421 Fertőrákos, Fő utca 154.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Origó-Sánta Építő Zrt. (9400 Sopron, Győri út 32.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendeletének módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: azonnal 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Kovácsné Dominek Judit kérelme. A Golgotán vásárolt egy külterületi ingatlant, 

azt szeretné belterületbe vonni. Támogatom a kérelmet. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

14/2017. (II. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Kovácsné Dominek Judit (9421 

Fertőrákos, Pataki I. utca 19.)  2017. 02. 13. napján kelt, a Fertőrákos 074/112 helyrajzi számú ingatlan 

belterületbe vonására vonatkozó kérelmét és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 
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Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 02. 21. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kalmár Imre kérelme. Ő vásárolta meg licit útján az önkormányzati telket. 

Németh Attila a területet egy részét elbirtokolta, azt az önkormányzat átadott a részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

17 négyzetméternyi területről van szó, a földhivatali átvezetése nem történt meg. A hátsó önkormányzati területből 

ennyit átadnánk a részére. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Jogos. 

 

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 

15/2017. (II. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Kalmár Imre (9421 Fertőrákos, Fő utca 

154.) 2017. 02. 14. napján kelt kérelmét és a 108/2016. (IX. 27.) KT határozatában, valamint a 141/2016. (XII. 

13.) KT határozatában foglaltakra tekintettel azt javasolja a testület részére, hogy az önkormányzat 1/1 

tulajdonában lévő, forgalomképes Fertőrákos 1107/2 helyrajzi számú ingatlanból ingyenesen adjon tulajdonba  

a kérelmező részére 17 négyzetméternyi területet, mely a Fertőrákos 1107/3 helyrajzi számú területtel kerüljön 

összevonásra. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 02. 21. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Origó-Sánta Zrt. kérelme. A 2013-ban megkötött műszaki ellenőri szerződés 

módosítását kérik, hogy egy 40.000 forintos díj legyen minden esetben beépítve. A 2 % nem változik. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kisebb munkáknál a gépkocsi futás sem jött ki nekik. 

 

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 

16/2017. (II. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Origó-Sánta Építő Zrt. (9400 Sopron, 

Győri út 32.) 2017. 02. 15. napján kelt, az önkormányzat és a kérelmező között 2013. 09. 03. napján műszaki 

ellenőri feladatok ellátásra kötött szerződés módosítása tárgyú kérelmét és annak elfogadását javasolja a 

Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 02. 21. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Átadom a szót a gazdálkodási ügyintéző részére. 
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Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző: 

Az előirányzat módosításokra azért van szükség, hogy az évközbeni támogatásokat és a pályázati pénzeket be tudjuk 

tenni a költségvetésbe. Elkészült a beszámolónak pénzforgalmi infó része. Teljesítést figyelembe véve visszavesszük 

az előirányzatokat és a maradékot berakjuk a tartalékba. Az előirányzatokat, mint tervszámokat hozzáigazítjuk a 

teljesítési adatokhoz. Főbb adatok: 

Bérkompenzáció intézménye a mai napig él, a 220.000 forintos bruttó jövedelem alatti dolgozók esetében az állam 

támogatást ad erre, ezért évente kétszer módosul az előirányzat. Az adósságkonszolidációs pályázatban idén is 

pályáztunk és nyertünk 44 millió forintot. 2017. január 1. napjától kötelező volt számunkra bevezetni az ASP 

rendszert. Ennek a bevezetésének a támogatására lehetett 6 millió forintig pályáznunk, amit teljes egészében 

elnyertünk. Az óvoda esetében a beiratkozáskor a gyereklétszámok növekedése miatt pótnormatívát igényeltünk. 

Gyermekvédelmi támogatásban részesülők egy évben két alkalommal támogatásban részesülhetnek Erzsébet utalvány 

formájában, ami tavaly 104.000 forint volt. A bevételeket is kiigazítottuk a teljesítés szintjére. A működési bevételeket 

ténylegesen túlteljesítettük, bérleti díjak, óvodai étkezési díjak. Volt 96.000 forint átvett pénzeszköz, mely a Fő utca 

szervízút részén a járdaépítés lakossági hozzájárulásából folyt be. A Magyar Államkincstár már 3. éve az év végén 

támogatási előleget biztosít az önkormányzatoknak, mert sok önkormányzat esetében a januári bérek kifizetése 

problémát okozna. Ezt természetesen az első havi támogatásból levonja. A 2016. évi bevételek és kiadások összege 

511.753.305 forintra módosult. 

 

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 

17/2017. (II. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2016. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról (előirányzat módosítás) szóló 

előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag 

Határidő: 2017. 02. 21. 

 

Csóka Zoltán Józsefné PB tag: 

Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Csóka Zoltán Józsefné       Majorosné Nagymarosi Rita 

        PB tag                    külső PB tag 

 


