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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

10/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. május 30. napján 15.45 órakor megtartott 

rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,  

 

Hatos Csaba képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

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 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

58/2017. (V. 30.) PB határozata 

 

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

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17) pályázaton való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. A múlt testületi ülésen volt róla szó, hogy pályázzunk-e a konyha felújítására. 

Június 22. a beadási határidő. Nekem túl gyors. Vannak kötelezően megvalósítandó feladatok a pályázatban, így 

például a szelektív gyűjtősziget, az akadálymentesítés és a nyilvánosság biztosítása. 20 millió forint a pályázat és 25 % 

önrész. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

És 4 millió a terv. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Kaptunk egy ajánlatot a tervezésre bruttó 4.210.000 forintról. Hát nem tudom, nekem soknak tűnik elsőre. 

Ugyanabban a cipőben vagyunk, mint az iskola pályázatnál. A terveket el kell készítenünk és ugyanúgy nem biztos, 

hogy nyerünk a pályázaton. És akkor van két tervünk 17 millióért. Viszont a konyha rossz állapotban van. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Én láttam róla fényképeket, nagyon rossz állapotban van. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Apránként is meg lehetett volna ezeket csinálni, vannak elektromos szakemberek, ki kellett volna őket hívni. Én is 

éttermet üzemeltetek, tudom. Ahol folyamatosan vannak ellenőrzések, ott ezeket meg kell csináltatni. A tervezési 

költség nekem soknak tűnik. Nem tudom, hogy nyerünk-e. Lehetne apránként felújítani. Először az elektromos 

rendszert kellene felújítani.  
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Azt gondolom, hogy hosszú évek óta nem költött rá az önkormányzat semmit. A bérlő sokat invesztált oda, a 

berendezéseket kicserélte, járólapoztatott. Ha apránként állunk neki, terveztetni akkor is kell. Halogatni akkor sem 

szabad. Komplexen kell megcsinálni, hogy utána a hatóságok azt át is vegyék. Mi van, ha az ÁNTSZ azt mondja, 

hogy már nem adja meg rá az engedélyt?  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A közétkeztetést biztosítani kell, az egy kötelező dolog. El kell döntenünk, akarunk-e indulni a pályázaton? Van-e a 

tartalékban erre pénz? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Mind a tervezési összegre, mind a 25 %-os önrészre van keret a költségvetés általános tartalékában. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Mennyi a bérleti díj összege? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Úgy emlékszem 100.000 Ft/hó. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az évente 1.200.000 Ft. 4 éves összeg a tervezés költsége. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

És még 5 millió forint az önrész. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Az iskola bővítés és a sportcsarnok sem fog megállni annyiból, amennyivel számoltak és akkor teljesen legatyásítjuk a 

költségvetést. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

A sportcsarnok pedig kicsi lesz és nem lehet majd kiadni. De ennél nagyobban a pályázatban nem lehetett terveztetni. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Havi plusz kiadásaink is lesznek a fenntartással. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ezen már hiába rágódunk, be van adva a pályázat. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Azt javaslom, hogy indítsuk el a pályázatot. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

El kell indítani. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Eladtunk két ingatlant, az abból befolyt összeg nem volt pántlikázva, ebből mehet. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A telekből 12,8 millió, a volt orvosi rendelőből 17,8 millió forint folyt be.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

59/2017. (V. 30.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) című pályázat tartalmát és 

azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fenti pályázat 2. célterületére, a Fertőrákosi konyha (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.) felújítására pályázatot nyújtson be. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a World 

Connection Kft.  (székhely 9400 Sopron, Mikoviny utca 17.) által 2017. május 29. napján beadott tervezői 

árajánlatában foglaltakat fogadja el. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2017. május 30. 
 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Egyebek napirendi pont. Amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László     Csóka Zoltán Józsefné    

  PB Elnök      PB tag 


