PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
6/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. március 28. napján 16.30 órakor
megtartott rendkívüli 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 a jegyzőkönyv szerint.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi
pontról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
38/2017. (III. 28.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. március 28-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. A Fertőrákosi Általános és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.)
bővítésére adott tervezői költségek viseléséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: azonnal
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a napirendi pontra. A tegnapi napon üléseztünk, ebben az egy pontban nem tudtuk dönteni. Nem
vitatkoztunk, egyöntetű volt a vélemény, hogy szükséges a bővítés, ha ilyen pénzekhez tudunk hozzájutni, akkor ez
elől nem szabad kihátrálni.. Ez egy közel 300 milliós beruházás. sajnos ez csak egy lehetőség, nem biztos, hogy
megnyerjük a pályázatot. A mai napon megismertük a terveket, szépnek tűnnek. A sportcsarnok 15 x 30 mérete
alapján szép tornaórákat lehet majd benne tartani. Kosárlabda méretű pálya, valamint kisebb falusi rendezvények
megtartására is alkalmas lesz, ami megoldaná a közösségi ház problémáját. Tegnap azért toltuk el a döntést, hogy
lássuk a projektet. A települési önkormányzatnak kell segítenie a finanszírozásban, de be kell vállalni. Nem rázza meg
a falu életét, van annyi pénze a falunak. Ha pedig nyer a pályázat, akkor visszakapjuk.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Több kifogásom is van. Három hete ismert a pályázat, miért most szereztünk róla tudomást?Ki vállalta azt, hogy a
tervezők ki lesznek fizetve?
Palkovits János polgármester:
Mielőtt tovább mennél, hadd válaszoljak. Kiírásra került a pályázat, az elképzelésünk az volt, mivel egyre több gyerek
jár az iskolába, legyen egy épületben. Szereztünk szakembereket, akik a kiírás és a szabványok alapján elkezdték a
munkát. A Pénzügyi Bizottság nem tudta megtárgyalni, mert a látványtervek tegnap este készültek el.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Nem arra kaptam választ, amit kérdeztem. A falu költségvetéséből 10 millió forintot ki kell fizetni.
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Palkovits János polgármester:
Mikor kellett volna szólnunk?
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Amikor megnyílt a pályázat.
Palkovits János polgármester:
A tervező még a tervezési költséget sem tudta volna akkor megmondani.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Mi van akkor, ha azt mondja a testület, hogy nem fizetjük ki az eddigi munkát?
Palkovits János polgármester:
Lelke rajta a testületnek. Éjjel nappal dolgoztak a tervezők, hogy eljussanak idáig. Három hete nem tudtunk volna mit
mondani róla. Az épületgépésszel a múlt héten beszéltünk, akkor jutott el erre a szintre a terv. Nem tettünk
kötelezettségvállalást, nem írtunk alá szerződést.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Három hete megtudtuk volna, hogy ennek lesz egy költsége, akkor a testület azt mondta volna, hogy ugorjunk neki. Ez
az egyik kifogásom. A másik a 3 új szaktanterem. Az alsó tagozat átkerül?
Palkovits János polgármester:
Elhangzott, hogy szaktantermeket ír elő a pályázat. Ezt kell tervezni, az átadás után pedig lehet másra használni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Meg lesznek osztva a termek, átkerül az alsó tagozat, de akkor nem lesznek szaktantermek. Mi a garancia, hogy a
középső iskola épülete felszabadul?
Palkovits János polgármester:
Lehet benne könyvtár, foglalkoztató helyiségek stb. Arra pályázunk, hogy átkerülhessen az alsó tagozat. Ének-zene
szaktanteremre szükség van? Ugye, hogy nem. Ilyen szaktantermeknek meg van a mérete. Ezeket meg lehet osztani.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Örülök, hogy a tegnapi kincstári optimizmusom átragadt másokra. A terveket megismerve még inkább támogatom az
elképzelést.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
39/2017. (III. 28.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Általános és AMI felső
tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) bővítésére adott tervezői költségek viseléséről szóló
előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
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
PB Elnök

Csóka Zoltán Józsefné
PB tag
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