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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

10/2018. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. június 25. 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 

49/2018. (VI. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2018. június 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákos Boglárhegyi utak (Fagyöngy és Kereszt utca) felújítására beérkezett lakossági 

kérelemről és a bekért árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

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

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Egyebek 

 

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. Lakossági kérelem érkezett, 

ugyanaz a helyzet, mint a Kiserdő utcaiak kérelménél, ha a Margitbányai útból lesz mart aszfalt, akkor 

tudnánk megvalósítani. 

 

Palkovits János polgármester: 

Szinte 100%, hogy nem épül a területen víz és szennyvízcsatorna, de adót fizetnek az ottlakók. Korábban is 

arról beszéltünk, hogy az utat meg kell csinálni. A kérelem is azért érkezett, mert nagyobb esők után a 

kukásautó nem tud felmenni. A Kereszt utcát is többször helyreállítottuk már. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

50/2018. (VI. 25.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fagyöngy és 

Kereszt utcai lakosok 2018. 05. 18. napján beérkezett, a fenti utak felújításával kapcsolatos kérelmét 

és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Fertőrákos Fagyöngy utca és Kereszt utca felújítását 

saját forrásból oldja meg a Fertőrákos Margitbányai út felbontásából származó mart aszfalt 

beépítésével. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 06. 26. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Középső park és a Meggyesi út Fő utca sarkán lévő háromszög 

parkosítása. Új árajánlatokat kértünk, melyek megérkeztek.  

 

Palkovits János polgármester: 

Azt beszéltem a vállalkozókkal, hogy vegyék ki az ajánlatokból a gyalogutat és azt javasolták, hogy a 

geotextil is kerüljön ki. Erre tettek új ajánlatokat. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Vannak szórások az ajánlatok között. A Sopron Holding ajánlata a legjobb. Mostanában sokat dolgoznak a 

faluban. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Így most jó, felesleges lett volna a gyalogút. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

51/2018. (VI. 25.) 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 azok közül a 2018. 06. 21. napján érkezett Sopron Holding Zrt. (9400 Sopron, Verő J. utca 1.) 

4.431.034 Ft + ÁFA, azaz négymillió-négyszázharmincegyezer-harmincnégy forint + általános 

forgalmi adó összegű árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, melyet az 

önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet K62 

során (beruházási munkák) terhére különít el. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2018. 06. 26. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az egyebek tárgyalására.  

 

Palkovits János polgármester: 

Az alsó városfalnál kivágták a fákat, most szellős a tér, a lentről jövők jól látják a falat. 
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A tavalyi évben volt iskolakezdési támogatás a Fertőrákosi Iskolába járó, fertőrákosi lakóhellyel rendelkező 

gyerekek után. Lehetne a szociális rendeletet módosítani, hogy ne csak az itteni iskolába járó fertőrákosi 

gyerekek után járjon támogatás, hanem minden fertőrákosi lakcímmel rendelkező gyerek után. 

 

Palkovits János polgármester: 

Motiválni akartuk a szülőket, hogy a rákosi iskolába járassák a gyereküket. Módosítjuk a rendeletet. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Én ritkán járok a temetőbe, de többen mondták, hogy egyre több nem rákosi temetkezik ide, mert olcsóbb a 

sírhely, mint Sopronban. Ha ez egy tendencia, el kellene gondolkodni, hogy emeljük a sírhely megváltás árát 

és a fertőrákosi lakosokat valahogy támogatjuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem jellemző. Évente egy két ilyen eset van. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné 

        PB Elnök                   PB tag    


