PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
8/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. április 24. napján 16.00 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,
Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző,
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
pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
44/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. április 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet alapján kiírt civil támogatási keretről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Az önkormányzat műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Településképi rendelet tervezetének és a településképi arculati kézikönyv elkészítésére történő
ajánlattételi eljárás megindítása, valamint települési főépítész megbízásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Soproni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a rendőrkapitányság
jutalmazásához való hozzájárulás kéréséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

munkatársainak

5. Közvilágítás fejlesztésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
6. A Fertőrákos Fő utca 121. számú ingatlan előtti járdaszakasz kibővítésére érkezett árajánlatokról
szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
7. A „Fertőrákos Patak sori árok,- és a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal melletti lépcső felújítása”
tárgyú közbeszerzés elindításáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
8. Fertőrákosi Óvoda (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) tetőfelújítására beadandó pályázatról szóló
döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
9. Egyebek
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Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: azonnal
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra. A K511 rovatszámon a költségvetésben rendelkezésre áll 4.600.000 Ft.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A pályázatokat formai szempontból ellenőriztem, a szükséges hiánypótlásokat kiírtam és azok a megadott határidőig
hiánytalanul beérkeztek.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A Fúvósok nem adtak be kérelmet?
Palkovits János polgármester:
Most nem adtak be kérelmet, vagy feloszlanak, vagy őszig felfüggesztik a hivatalos tevékenységüket, akkor az egyik
tag át tudja venni az elnöki tisztet. Most szerdán a karnaggyal és az egyesület vezetőjével leülök beszélni.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Kár lenne értük, ha feloszlanának.
Palkovits János polgármester:
A sok elfoglaltsága miatt az elnök nem tudja vállalni.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Tehát négy egyesület nyújtott be pályázatot és Hatos József, összesen 5.700.000 forint összegben. Két lehetőségünk
van, vagy növeljük a keretet, vagy mindenki igényéből visszaveszünk.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Részletes és szép pályázatok érkeztek. A Lövészklub és a Német Dal és Kultúregyesület a teljes költségvetése az
önkormányzati támogatásból áll. A Sportegyesület esetén ez 37 %, a Tűzoltó Egyesület esetén 39 %. Az egyesületeket
nem lehet összehasonlítani, de törekedni kell arra, hogy más bevételek is legyenek. A Német Dal és Kultúregyesület
legalább annyival kevesebbet kérne, mint a tartalékuk.
Palkovits János polgármester:
Az első négy hónapot át kell vészelni.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Vannak egyesületeke, akiknek több esélyük van, hogy a bevételeiket növeljék. A sportolók és a tűzoltók pályáznak is.
Nem lenne helyes, ha pl. a tűzoltóktól elvennénk.
Palkovits János polgármester:
Korrektek a kérelmük.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Túl korrekt. Mindig ugranak a srácok, ha hívják őket.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Egyetértek az elhangzottakkal., de a sportolók támogatási lehetősége nagyobb, mint a többi egyesületnek.
Wilfing Erika:
A Lövészklubnak nagyobb bevételei lehetnének, ha nem ilyen körülmények között lennének. Új szakosztály is alakult.
A gond az, hogy a terület nem az önkormányzaté, így nehéz a fejlesztés.
Palkovits János polgármester:
Vízügyé a terület. A szakaszmérnökkel beszéltem, megoldást szeretnénk találni, hogyan lehetne a miénk a terület.
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A létszám is növekszik. Ők az elmúlt években minimum támogatást kaptak. a sportolók esetén önrészt is az
önkormányzat adja a pályázatokhoz.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Ezzel együtt 37%.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Mérlegelni kell, hogy elég-e a 4.6 millió forint.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Vagy ez az összeg marad, vagy hozzá kell tenni, de az elindíthat egy folyamatot, hogy jövőre is emelnünk kell.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A támogatási összeg tavaly óta nem változott?
Palkovits János polgármester:
Nem.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
És akkor volt a zenekar is.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Mind a négy egyesületnél komoly munka folyik.
Palkovits János polgármester:
Lehetőség van emelésre, elhatározás kérdése, de néhol eltúlzottak a pályázatok, feltornázták az összegeket.
A hiányt meg lehet felezni, a többit odaadjuk. a sportolók a TAO pályázatot az öltözőre nem tudták beadni az idén,
mert a rendezési terv nem készült el.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
A TAO úgy működik, hogy a gyereklétszámra tekintettel lehet pályázni és vállalkozót is kell találni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Javaslom, hogy 5 millió forintra emeljük fel a keretet és akkor 700.000 forinttal leszünk alatta az igényeknek.
Palkovits János polgármester:
Korrektnek tartom.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
A javaslatom:
Fertőrákosi Lövészklub
1.200.000 Ft.
Német Dal- és Kultúregyesület
1.000.000 Ft.
Fertőrákosi Sportegyesület
1.600.000 Ft.
Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület
1.200.000 Ft.
Ekkor 400.000 forinttal meg kell emelni a keretet a tartalékból. Hatos Józsefnek külön van 50.000 forint félretéve. Ha
nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
45/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes közösségi célú önkormányzati
támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet alapján 2017. 03. 07. napján kiírt pályázatra
beérkezett pályázatokat és az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati
rendeletben (továbbiakban R.) civil támogatási keretben (K511 rovatszámon) elkülönített 4.600.000 forint,
valamint a R. általános tartaléka terhére elkülönített 400.000 Ft terhére, azaz összesen 5.000.000 Ft terhére az
alábbi támogatásokat javasolja megállapítani a Képviselő-testület részére:
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Fertőrákosi Lövészklub
Német Dal- és Kultúregyesület
Fertőrákosi Sportegyesület
Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület
Hatos József

1.200.000 Ft.
1.000.000 Ft.
1.600.000 Ft.
1.200.000 Ft.
50.000 Ft.

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Műszaki ellenőri ajánlatok. Beszéltünk már róla korábban, három árajánlat
érkezett. Az Origó-Sánta Zrt. felmondta a szerződését, ezért van rá szükség. A legolcsóbb ajánlatot a volt műszaki
ellenőr adta, aki egyéni vállalkozóként csinálná tovább. havi 100.000 forint átalány és 2 % beruházási költség. Ez
ÁFA mentesen. A másik két árajánlatot adót is ismerjük, dolgoztak az önkormányzatnak. A legolcsóbb ajánlatot
kérem elfogadni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
46/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
szóló, 2017. 04. 03. napján kelt ajánlatkérésre beérkezett árajánlatokat és azok közül Trimmel Csaba EV. 2017.
04. 18. napján beérkezett ajánlatát javasolja elfogadni az alábbi tartalommal:
Havi átalány összege 100.000 Ft, azaz százezer forint.
Megvalósuló projektek nettó díjának 2 %-a.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Arculati kézikönyv.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Arculati kézikönyv megalkotását írja elő a jogszabály 2017. októberéig, valamint települési főépítész alkalmazását
erre az időpontig. Az arculati kézikönyvre kérünk árajánlatokat, egységesen a Fertő-táj Világörökség Egyesület többi
településével, valamint a települési főépítész pozícióra Körmendy Jánost, a tervtanács volt vezetőjét javasoljuk. Fertőd
kötne vele szerződést, mi Fertőddel és lakosságarányosan állnánk a bruttó 165.000 Ft/hó bérét.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
47/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a települési főépítész megbízásáról és
településképi rendelet tervezetének és a településképi arculati kézikönyv elkészítésére történő ajánlattételi
eljárás megindításáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testületnek változatlan tartalommal elfogadásra
javasolja.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Rendőrnapi jutalom. Minden évben beadják a kérelmüket.
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A tavalyi évben nem kaptak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Nem szavazta meg a testület.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Nem sajnálom a rendőrségtől a pénzt, csak ettől a rendőrtől. Rossz az a kép, ami kialakult a rendőrségtől. Ettől
függetlenül javaslom a támogatást.
Palkovits János polgármester:
Nem személy szerint a rendőrünk kapja.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Egyetértek, de amikor jeleztük a problémát a száguldozással kapcsolatban, akkor megjelentek a traffipaxszal.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
A jó kapcsolat miatt én is javaslom. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
48/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Szabó Jenő R. alezredes, rendőrségi
főtanácsos, a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjének 2017. 04. 06. napján kelt, a Soproni Rendőrkapitányság
munkatársainak jutalmazásához való hozzájárulás kérése tárgyú megkeresését és javasolja a Képviselő-testület
részére, hogy 100.000 Ft, azaz százezer forint támogatást nyújt erre a célra a rendőrség részére, mely a
Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. tartaléka
terhére kerül elkülönítésre.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Közvilágítás fejlesztése. Az Elektron GM adta a legjobb ajánlatot, a
költségvetésbe beterveztük. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
49/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos közvilágítási hálózat
bővítésére beérkezett árajánlatokat és azok közül az Elektron GM (9400 Sopron, Bánfalvi út 53.) 2017. 04. 05.
és 2017. 04. 19. napján kelt árajánlatait javasolja elfogadni az alábbi megosztásban:
1.
Hegy utcai átjáró
2.
Zsilip utca
3.
Felsőszikla sor
4.
Kőbánya sor
5.
Alsószikla sor
6.
Kápolna utca
Összesen:

1.700.240 Ft + ÁFA
2.162.520 Ft + ÁFA
1.424.570 Ft + ÁFA
1.578.050 Ft + ÁFA
2.538.410 Ft + ÁFA
6.724.800 Ft + ÁFA
16.128.590 Ft + ÁFA

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Paplak előtti járdaszakasz.
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Palkovits János polgármester:
A plébánia és a járda közötti füves részen szélesítenénk járdát a lépcsőtől a pap kijáratáig. A parkolóba sok autó
elfoglalja a járdát, hogy ne lógjon ki a kerékpárútra.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Három árajánlat érkezett, a STRABAG-é a legolcsóbb 236.000 Ft + ÁFA összeggel. Amennyiben nincs több kérdés,
kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
50/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 121. számú
ingatlan előtti járdaszakasz kibővítésére érkezett árajánlatokat és azok közül a STRABAG Általános Építő Kft.
(9022 Győr, Schwarzenberg utca 8/b.) 236.387 Ft + ÁFA, azaz kettőszázharminchatezer-háromszáznyolcvanhét
forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni, mely a Fertőrákos Község Önkormányzat
és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. tartaléka terhére kerül elkülönítésre.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Közbeszerzés kiírása, mely a Patak sori árok befejezésére és a hivatal
melletti lépcső felújításáról szól. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3
igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
51/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Patak sori árok,- és a
Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal melletti lépcső felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló előterjesztést és
erre tekintettel a beruházás közbeszerzésének kiírását javasolja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Óvoda terveztetés megtörtént, a pályázaton való induláshoz szükséges egy
testületi határozat. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
52/2017. (IV. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések 2017. évi támogatására kiírt pályázatát és annak beadását javasolja - az előterjesztésnek megfelelő
tartalommal - a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2017. április 25.
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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