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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

5/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. március 26. napján 17.00 órakor 

megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag, 

 

Palkovits János polgármester,   

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszöntöm a képviselőket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kérem szavazzunk a 

napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

16/2018. (III. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2018. március 26-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2017. évi beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Mithrasz szentély üzemeltetése. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. A Kiserdő utcai lakók kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, mind a négy egyesület beadta a 

beszámolóit. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A beszámolónál van formai követelmény? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A szöveges beszámolónak nincs formai követelménye, csak a pályázatnak, illetve annak elszámolásának. A 2017. évi 

támogatásokról szóló elszámolásokat elfogadtuk és a 2018. évi pályázatot kiírtuk. Írtam egy elektronikus levelet a 

képviselőknek, hogy a rendelet elszámolási részét módosítani kellene, erre kérnék javaslatokat. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Köszönöm. Mindegyik tevékenykedik a faluban. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

17/2018. (III. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati támogatásban 

részesülő egyesületek 2017. évi beszámolóit és azok elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 03. 27. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Mithrasz szentély üzemeltetése. Az elmúlt években a látogatói létszám beállt, 

a nyitva tartás is a tavalyi évhez hasonlóan alakulna. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A tavalyi évhez hasonlóan állapítottuk meg a szabályokat. Annyi, hogy az idei évben több támogatást kapunk a 

fenntartásra, a betervezett kiadásokon felül kb. 3 millió forint marad, amit rendezvényekre, dologi kiadásokra el lehet 

költeni. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

18/2018. (III. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló 

előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 03. 27. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kiserdő utcai lakók kérelme. Tavaly is volt ebből az utcából egy kérelem, ez 

egy másik szakasz. Sajnálom őket, sárban járnak, ma kimentem megnézni a helyszínt. Ha a szívemre hallgatok, akkor 

meg kell csináltatni az utat, ha az eszemre, akkor nem, mert felesleges pénzkidobás. Pár hónap múlva ugyanilyen lesz, 

ott több üres telek is van, ha elkezdődnek az építkezések. Most nagy csapák vannak, ha megcsináltatjuk kőporral, pár 

eső után ugyanilyen lesz. Margitbányai útról, ha elkezdik csinálni, mart aszfalttal lehetne esetleg rendbe hozatni, az 

talán tartósabb.  

 

Palkovits János polgármester: 

Ez az az út, ahol nem lehet rátölteni, le kell szedni belőle 15 centimétert és úgy megcsináltatni. A mart aszfalt jó 

megoldás lehet. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Javaslom, hogy ebben a formában ne javasoljuk a beruházást a Képviselő-testület részére, hanem várjuk meg a 

Margitbányai út felbontását, és az abból származó mart aszfalttal próbáljuk megcsináltatni. Amennyiben nincs több 

kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

19/2018. (III. 26.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Kiserdő utca egy 

szakaszának rendbetételére beérkezett árajánlatokat és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy azt 

ebben a formában ne fogadja el, valamint javasolja, hogy a Fertőrákos Margitbányai út felbontásából 

származó mart aszfaltot vásárolva csináltassa meg az adott útszakaszt. 
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Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 03. 27. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben az egyebekben nincs hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné 

        PB Elnök                   PB tag    


