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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

9/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. május 28. 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. Polgármester Úr jelezte, hogy a boglárhegyi utak felújítására bekért árajánlatok nem érkeztek 

meg, azt nem tudjuk tárgyalni, így az a napirendi pont visszavonásra kerül. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Hoztam egy kérelmet Takács Alexandra Dóra fertőrákosi lakostól, aki különböző grillázskészítő versenyeken indult és 

ért el szép eredményeket, a mostani országos versenyt megnyerte. Indulhat idén egy nemzetközi versenyen, amihez 

anyagi támogatást kér. Amennyiben tudjuk támogatni, a ruhájára feltenné a fertőrákosi címert, vagy a Fertőrákos 

feliratot. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszönöm, akkor ezzel a két módosítással szavazzunk a napirendekről. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

37/2018. (V. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2018. május 28-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Tóth Károlyné (Fertőrákos, Béke utca 23.) kérelme az általa bérelt Fertőrákos, Középszikla sor 39. 

szám alatti üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondásáról, valamint döntés a helyiség további 

hasznosításáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Fertőrákos belterület 360 helyrajzi számú ingatlanból 25 m2 terület (Fertőrákos Kőbánya sori járda 

kialakítása) megvásárlásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Fertőrákos I. Világháborús Emlékmű felújítására elnyert támogatásról és a fennmaradó önrész 

mértékéről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákosi Családi Nap önkormányzati támogatásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Fertőrákos 0125 helyrajzi számú önkormányzati út áthelyezésére beérkezett árajánlatokról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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6. A Sopron 04/330 helyrajzi számú ingatlanból kialakuló Sopron 04/388 helyrajzi számú 904 m2 

területű ingatlan Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 4/100-ad részére beérkezett 

vételi ajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal mellett megvalósuló (Fertőrákos 866-867 hrsz.) 0,4 kV-os 

légvezeték kiváltására beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. A Fertőrákos 11+350 km – 11+530 km szelvények között parkolóhelyek kialakítására beérkezett 

árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Fertőrákos ún. középső park felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Fertőrákosi orvosi rendelő (Fertőrákos, Fő utca 102.) meghibásodott gázkazánjának cseréjére 

beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. Takács Alexandra Dóra támogatási kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

12. Egyebek. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a napirendi pontra. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, tudja mindenki miről van szó. A bolt 

bérleti szerződését szeretné felmondani.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Időközben a bérlő sajnos meghalt. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ezt nem tudtam. Többen jelentkeztek már, akik szeretnék az üzletet tovább vinni, vagy megvásárolni. Mindkét verzió 

jó lenne. Itt van a bizottság előtt a két új kérelem is, Lugosi csilla és Csigó Viktor beadványa. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben ilyen érdeklődés van az üzletért, azt gondolom, hogy eladásról nem kellene gondolkodnunk. 

Élelmiszerboltként lehetne továbbra is bérbe adnunk. Van olyan kérelem is, hogy bolt mellett egy vállalkozás 

telephelye is ott lenne. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Jelenleg monopol helyzetben van a Fő utcai bolt. A környéknek jó lenne, ha nem szűnne meg a bolt. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az ajánlatokat nézve igen. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Jó ötletnek tartom, hogy 20.000 Ft + ÁFA alá nem lehetne ígérni a bérleti díjnak és azt is, hogy az ingatlant az 

önkormányzat nem újítja fel, ha azt a bérlő megteszi, azt nem lehet úgymond lelakni. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Amennyiben bérletben gondolkodik a testület, még azt kell eldönteni, hogy szerepeljen-e a pályázatban, hogy előnyt 

jelent az élelmiszer boltként való hasznosítás, vagy az feltétel legyen, valamint nyílt licites ajánlattétel legyen, vagy 
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zárt borítékban kelljen azt benyújtani és a testületi ülésen legyen felbontva. Nyílt licit esetén mennyi legyen a 

licitlépcső. Lehetne 1.000 Ft + ÁFA. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Én azt gondolom, hogy nyílt licit legyen, az 1.000 Ft + ÁFA licit lépcső is jó.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Élelmiszerboltnak adnánk csak ki, de az nem zárja ki, hogy ott legyen telephely is. A lényeg, hogy a nyertes bizonyos 

időn belül vállalja élelmiszerbolt megnyitását. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Kérjünk be üzleti tervet is, vagy csak egy egyszerű kérelem legyen és egy nyilatkozat, hogy nem tartozik az 

önkormányzat felé, amit mi leellenőrzünk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A legtöbb kérelmezőnek jelenleg nincs cége, így üzleti tervet nem kérnék, csak kérelmet. A szerződésben pedig 

vállalják, hogy szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül megnyitják az üzletet. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a napirendi pontról ezekkel a pontosításokkal, hogy nyílt liciten való , 

élelmiszerboltként való bérletben gondolkodik az önkormányzat, a liciten 1.000 Ft + ÁFA összegű licitlépcső legyen 

és a nyertes vállalja, hogy a szerződéskötést követő három hónapon belül megnyitja az üzletet élelmiszerboltként. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

38/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Tóth Károlyné (9421 Fertőrákos, Béke 

utca 23.) 2018. 05. 10. napján kelt levelét és az alábbi döntést meghozatalát javasolja a Képviselő-testület 

részére: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat és Tóth Károlyné között az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421 

Fertőrákos, Középszikla sor 38. szám alatti üzlethelyiség (Fertőrákos belterület 456 helyrajzi szám, 

továbbiakban Ingatlan) 2003. január 1. napjával hatályos bérleti szerződése a bérlő 2018. május 19. napján 

bekövetkezett halála miatt aznapi hatállyal megszűnt. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ingatlan - bérbeadás útján történő -további 

hasznosítására nyilvános, nyílt licites pályázatot ír ki. 

 

A pályázat feltételei a következők: 

 

a) a bérleti díj megajánlott összege nem lehet kevesebb az előző bérlő által fizetett bérleti díjnál (20.000 Ft 

+ ÁFA/hó), ezért a nyílt licit erről a kezdő összegről indul. 

b) a bérleti szerződés határozatlan idejű, 3 (három) hónapos rendes felmondási idővel mondható fel 

mindkét fél részéről. 

c) a pályázat vegyes kereskedést/élelmiszer boltot üzemeltetését írja elő a nyertes pályázó részére, aki 

vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötésétől számított legkésőbb 3 hónapon belül megnyitja a fentiek 

szerinti üzletet. 

d) az ingatlan belső és külső felújítására, vegyes kereskedés/élelmiszer bolt, vagy más üzlethelyiség, 

székhely, telephely stb. kialakítására ráfordított összeget az önkormányzat nem írja jóvá a bérleti díj 

terhére, az a bérlőt terheli. 

e) a pályázat beadási határideje:         2018. 06. 15. 12.00 óra. 

f) a pályázat tartalmi ellenőrzése után a nyílt licit helyszíne és időpontja:   2018. 06. 20. 16.00 óra, 

Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal I. emelti ülésterme (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Fertőrákos 360 hrsz-ből 25 m2 megvásárlása. Az értékbecslés elkészült, 

25.000 forintról lenne szó. A tulajdonos beleegyezik? 

 

Palkovits János polgármester: 

Beszéltem vele, nem zárkózott el az értékesítéstől, persze akkor még pontos összegről nem volt szó. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Balog Éva, az emelletti telek tulajdonosa mai napon telefonon hívott, hogy a testület által megadott 800.000 forintra a 

részletfizetést köszöni, de egyben befizeti a vételárat. Ha ez a telekalakítás is végbemegy, akkor tudjuk a járda 

tervezését elkezdeni. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

39/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 

Sopron, Napos utca 2/D.) által készített változási vázrajzot, valamint Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, 

Hérics utca 4.) 2018. 03 27. napján kelt értékbecslését (továbbiakban Értékbecslés) és az alábbi döntés 

meghozatalát javasolja a Képviselő-testület részére: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat az Értékbecslésben foglalt 25.000 Ft, azaz huszonötezer forintos vételáron 

vásárolja meg a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 2/D.) által készített változási vázrajz 

alapján a Fertőrákos 360 helyrajzi számból [(továbbiakban Ingatlan´) tulajdonos Böck Erika ½-ed, Katharina 

Zdenar ½-ed arányban, valamint Rudolf és Elisabeth Heimlicher holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelten] 

kimért 25 négyzetméteres területét.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. I. világháborús emlékmű felújításáról szóló pályázat. Nyertünk a pályázaton 

1 millió forintot, de nem annyit, mint amire pályáztunk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tulajdonképpen a parkot így is úgy is meg akarjuk csináltatni. De a beadott összeggel és pályázattal kell 

elszámolnunk. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A tartalék terhére 1.460.259 Ft kell elkülönítenünk. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

40/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Közép- és Kelet-európai Történelem és 

Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban Kiíró) I. világháborús emlékművek felújítására, új 

emlékművek építésére (KKETTKK-CP-02. kódszámon) kiírt pályázatra beadott pályázatát, valamint a Kiíró 

2018/IV/P02/149/6. iktatószámú, 2018. 05. 15. napján kelt, 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint támogatás 

elnyeréséről szóló tájékoztató levelét és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a beruházást valósítsa 

meg és az ahhoz szükséges bruttó 1.460.259 Ft, azaz bruttó egymillió-négyszázhatvanezer-kettőszázötvenkilenc 

forint összeget az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) Ör. általános 

tartaléka terhére biztosítsa. 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Családi nap. Hatos Csabáék már 4. alkalommal szervezik meg, majdnem azt lehet mondani, hogy ez a legnagyobb 

rendezvény. Tavaly 1.4 milliót kértek és 1.2 millió forintot kaptak, plusz a sátor. Idén 2.2 millió forintot kértek, plusz 

a sátor. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Mithrasz költségből mennyit lehet itt elszámolni? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A teljes összeget nem. Az iskola tart ősszel egy Mithrasz napot. Itt egy futást szerveznek a szentélyhez, az azzal 

kapcsolatos költségeket tudjuk elszámolni, például, vendéglátás, sátorállítás, szállítási költségek stb. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Bevételekkel mit terveznek a szervezők? 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Fel szokták ajánlani valamely intézménynek. 

 

Palkovits János polgármester: 

Idén ez nincs a kérelmükben. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ha felajánlják, akkor lehet őket szponzorálni. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Sátor benne van? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nincs, a bővítést kell fizetnünk ezen felül. Most sokkal több program van. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

1.8 millió forint + a sátor bővítését javaslom elfogadni. És legyen kiplakátolva, hogy az esemény főszponzora az 

önkormányzat, valamint a bevételt ajánlják fel valamelyik egyesületnek, vagy intézménynek. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk az elhangzott módosításokkal együtt. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

41/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta négy magánszemély 2018. 05. 21. napján 

kelt, a 2018. 07. 13-14. napokon Családi nap megszervezéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 

kérelmét és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére 1.800.000 forint, azaz egymillió-nyolcszázezer 

forint támogatást, valamint a sátorállításának költségét biztosítsa a rendezvény szervezői részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

0125 hrsz út áttétele. 

 

Palkovits János polgármester: 

Utólag derült ki, azt az utat, amit használnak, az a gyümölcsösből lett elvéve. Eladtuk ezt a földet, amikor kimérte, 

akkor derült ki ez a probléma. Dobosékkal beszéltem, a fákat ki lehet vágni, az nem kell nekik. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A GP-Grabenbau adta a legjobb árajánlatot 770.000 Ft + ÁFA 

összegért.. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

42/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Gheorge Popescu 11500 Bécs, 

Siebeneichengasse 5/27. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő Fertőrákos külterület 0125 

helyrajzi számú út áthelyezéséről szóló kérelmét, valamint az út áthelyezésére bekért árajánlatokat és azok 

közül a GP-Grabenbau Kft. (9400 Sopron, Faller J. utca 36.) 2018. 04. 21. napján kelt, 770.000 Ft + ÁFA, azaz 

hétszázhetvenezer forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület 

részére, mely az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) Ör. általános tartaléka 

terhére kerül elszámolásra. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Egy soproni hrsz egy részének kisajátítása. 

 

Palkovits János polgármester: 

Soproni Vízmű terület egy részének kisajátítása, 4 %-ban vagyunk tulajdonosok, 90.000 forintot ajánl fel érte az állam 

az M85 út építése érdekében. Ha nem adjuk el, akkor kisajátítják.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

43/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Krivik Ügyvédi Iroda (6000 Kecskemét, 

Rákóczi út 16. II. em. 5., továbbiakban Ügyvédi Iroda) 2018. 03. 19. napján kelt, a Sopron 04/330 helyrajzi 

számból kialakuló 904 négyzetméteres Sopron 04/388 helyrajzi számú ingatlan 4/100-ad részére tett vételi 

ajánlatát, valamint az UTIBER Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) által készített és az illetékes földhivatal 

által 2017. 01. 23. napján 296/2017. számon záradékolt kisajátítási változási vázrajzát és az alábbi döntést 

javasolja a Képviselő-testület részére: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el az Ügyvédi Iroda 2018. 03. 19. napján kelt 

vételi ajánlatában szereplő bruttó 90.933 forint összeget a Sopron 04/330 helyrajzi számból kialakuló 904 

négyzetméteres Sopron 04/388 helyrajzi számú ingatlan 4/100-ad részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Hivatal melletti légvezeték kiváltása. Bekértünk árajánlatokat a munkákra, az Elektron GM Kft-é a legjobb ajánlat. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

44/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 

melletti területen (Fertőrákos belterület 866-867 hrsz) lévő 0,4 kV-os légvezeték kiváltása földkábelre tárgyú 

beruházásban elkészült terveket és annak megvalósítására 2018. 05. 07. napján kiküldött Ajánlattételi 

felhívásban szereplő árajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat és azok közül az Elektron GM Kft. (9400 Sopron, 
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Kelénpataki utca 12.) 2018. 05. 22. napján kelt, 4.312.675 Ft + ÁFA, azaz négymillió-háromszáztizenkettőezer-

hatszázhetvenöt forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület 

részére, mely az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet  K71 sorának (felújítási munkák) terhére kerül elszámolásra. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Parkoló kialakítása a Fő utcán. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Szabó Csaba Osztályvezető Úrral, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviseletében arról egyeztettünk, hogy a Fő utca 

teljes hosszában a Fertő projekt kapcsán megújul, azonban még csak a tervező kiválasztásánál tartanak, így a 

megtervezett parkolók csak egy részét tudnánk most megvalósítani, mely a gépkölcsönzőnél lévő kihajtást és az ún. 

szervízúton lévő 45 fokos parkolók kialakításával járna. Erre kértünk árajánlatokat, sajnos 4,5 millió Ft + ÁFA 

összeggel nagyobb, mint amit a tervezői értékbecslésben és a költségvetésünkben szerepel. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Támogatom. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

45/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos  8526. számú országos 

közút (természetben Fertőrákos Fő utca) 11+350 km – 11+530 km szelvények között parkolóhelyek 

kialakítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA 2006. Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2018. 

05. 18. napján érkezett árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére 19.652.600 Ft + ÁFA, azaz 

tizenkilencmillió-hatszázötvenkettőezer-hatszáz forint + általános forgalmi adó összegben, melyből 15.127.072 

Ft + ÁFA az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) K62 sorának (beruházási munkák) terhére, 4.525.528 Ft + ÁFA összeget a R. általános 

tartaléka terhére különít el. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Középső park felújítás. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az árajánlatban van sétaút kialakítása és ágyások. Szerintem nem lenne erre szükség, legyen füves mindenhol és 

díszcserjék, vagy fák telepítése, hogy minél kevesebb gondozást igényeljen. Szerintem kérjünk új ajánlatokat és 

sokkal olcsóbb lesz. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

46/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos ún. középső park, valamint 

a Fő utca Meggyesi út kereszteződésénél lévő terület parkosítására beérkezett árajánlatokat és azt javasolja a 

Képviselő-testület részére, hogy kérjen be új ajánlatokat az ún. középső park felújítására úgy, hogy sétálóút, 

valamint virágágyások ne kerüljenek kialakításra, füves terület, valamint díszcserjék és díszfák telepítése 

történjen. 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 
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Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Orvosi rendelő gázkazánja elromlott, újat kell beszereltetni. Árajánlatok közül az Egresits Kft. adta a legjobb ajánlatot. 

Tartalék terhére kerül elszámolásra. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

47/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Egészségház (9421 

Fertőrákos, Fő utca 102.) orvosi rendelőjében található BUDERUS gázkazánjának cseréjére bekért 

árajánlatokat és azok közül az Egresits és Fiai Kft. (9400 Sopron, Arany J. utca 1.) 2018. 05. 22. napján 

beérkezett, 566.809 Ft + ÁFA, azaz ötszázhatvanhatezer forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát 

javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről 

szóló 1/2018. (II. 27.) Ör. általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A plusz napirendi pont következik. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Takács Alexandra Dóra cukrászmester kérelme. Nemzetközi versenyen tudna indulni Luxemburgban, az országos 

verseny megnyerése után ő indulhatna, erre kérne támogatást. A versenyre való kiutazás, szállás és egy fő kísérő 

költsége kb. 450.000 Ft lenne. Sokba kerülnek az alapanyagok, kb. 120 kg. cukor kell, valamint dió, mák stb. Eddig 

önerőből versenyzett. Konkrét összegre nem gondoltak. Ez egy egyszeri támogatás lenne, nem hiszem, hogy minden 

évben beadnák. hatos Józsefet minden évben támogatja az önkormányzat 50.000 forinttal. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Szerintem lehetne a duplája, 100.000 Ft. viszi a hírünket a világba. A címerünk, vagy a Fertőrákos felirat szerepeljen a 

ruháján.. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

48/2018. (V. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Takács Alexandra Dóra 2018. 05. 28. 

napján beérkezett, luxemburgi cukrászversenyen való részvételre szóló támogatási kérelmét és azt javasolja a 

Képviselő-testület részére, hogy egyszeri 100.000 Ft, azaz százezer forint támogatást nyújtson a kérelmező 

részére, mely az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) Ör. általános tartaléka 

terhére biztosítson. 

 

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

hozzá a „Fertőrákos” felirat és a fertőrákosi címer kérelmező versenyen használt ruházatán való 

megjelenéséhez. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 05. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné 

        PB Elnök                   PB tag    


