PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
11/2018.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. július 23. napján 17.00 órakor megtartott
rendes Pénzügyi bizottsági nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Palkovits János polgármester
Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Az Elnök Úr jelezte, hogy a mai
ülésen nem tud részt venni, így azt én vezetem. Szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a bizottság 2
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
52/2018. (VII. 23.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2018. július 23-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontot fogadta el:
1. Családsegítő Szolgálat munkatársainak
támogatásáról.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

kérelme

a

gyermektáboroztatás

folytatásának

2. A Soproni Vízmű Zrt.-vel a Fertőrákos ún. déli lakótelep szennyvízrendszer felújítása tárgyú
beruházással kapcsolatos szerződés elfogadásáról és annak pénzügyi fedezetéről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
4. Egyebek
Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag.
Határidő: azonnal
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Családsegítő Szolgálat kérelme. Már kaptak 100.000 forintot, ami a költségvetésben szerepel.
Palkovits János polgármester:
A Családsegítő Szolgálat munkatársa szuperlatívuszokban számolt be a programokról. Megbeszéltük, hogy írjon egy
kérelmet, mert szeretnék folytatni. Nagy örömet okozott a gyerekeknek, a szülők a saját költségeiket állták. A
kollégák is lelkesen csinálják.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Nem egy nagy összeg és összesen 33 gyermek vett részt a programokban.
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Palkovits János polgármester:
A soproni strandra nem tudtak menni, ezért például Petőházára mentek, de ott is jól érezték magukat.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Támogatom az előterjesztést. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a
bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
53/2018. (VII. 23.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézetének munkatársainak 2018. 07. 12. napján kelt kérelmükben foglaltakat megtárgyalta és azt javasolja a
Képviselő-testület részére, hogy a 2018. évi gyermektáboroztatás folytatása céljából az önkormányzat és szervei
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) Ör. általános tartaléka terhére 100.000 Ft, azaz egyszázezer
forint pótlólagos támogatást nyújtson.
Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag.
Határidő: 2018. 07. 24.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében elkülönítettünk erre a célra bruttó 50 millió forintot. A Soproni Vízmű
Zrt. kért a beruházásra ajánlatokat, akik közül az A.G.L Kft. adta a legjobb ajánlatot. Ezt az összeget kellene
kiegészíteni a tartalékból 747.878 forinttal, valamint a beruházás 10 %-a erejéig, mely a beruházás általános tartaléka
lenne. Ennek felhasználására csak előre nem látható körülmények esetén lenne lehetőség, melyet a vállalkozó írásban
jelez felénk és a műszaki ellenőr leigazol. Reméljük, hogy ez nem kerül felhasználásra. A beruházásban a Szőlős utca,
Pataki István utca és a Fő utcai bekötések cseréjére kerülne sor. A szerződés határideje 2019. 06. 30., de a vállalkozó a
Szőlős utca egy részét, valamint a Fő utcát még az idén elkészítené. A többi lenne 2019. tavasza. A Szárhalmi és az
Ifjúság utca lenne a Soproni Vízmű beruházása, melyet a Szakértői Bizottság fog 2018. augusztus elején tartandó
ülésén tárgyalni. Gazdálkodási ügyintézőnk egyeztetett a Soproni Vízmű Zrt. Gazdasági Igazgatójával, a beruházás,
mivel vízjogi létesítési engedély köteles és fordított ÁFA-s, annak ÁFA tartalmát önkormányzatunk vissza tudja
igényelni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A vízmű sokkal többel tartozik felénk.
Palkovits János polgármester:
A szennyvíz részben nincs ekkor összeg. Mi eddig mindig pozitívan álltunk a beruházásokhoz, most a vízműnek kell
támogatnia ezt a beruházásunkat. Annyi meg, hogy az úton félpályás helyreállítás lesz.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
54/2018. (VII. 23.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos ún. déli lakótelep
szennyvízcsatorna rekonstrukció megvalósításáról és finanszírozásáról készült előterjesztést és annak
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag.
Határidő: 2018. 07. 24.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Átadom a szót az előterjesztőnek.
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Dr. Nagy Attila jegyző:
Köszönöm. Szociális feladatokra kb. 13 millió forint feladatalapú támogatást kap az önkormányzat, melyet nem
tudunk teljes egészében felhasználni, így a maradékot vissza kell fizetni. Ezért kerül sor a rendelet módosítására, hogy
a jövedelemhatárokat, valamint a támogatások mértékét megemelve fel tudjuk használni az állami támogatást. A
kiküldött előterjesztéshez képest két módosítási javaslatom van. A lakhatási támogatás kiegészülne, hogy nem csak
fertőrákosi állandó lakcím lenne szükséges, hanem életvitelszerűen Fertőrákoson való tartózkodás is:
„Lakhatáshoz kapcsolódó természetbeni települési támogatásra jogosult az a fertőrákosi állandó lakcímmel
rendelkező és életvitelszerűen helyben lakó személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint egyedülálló nyugdíjas esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350 %-át, továbbá a háztartás tagjainak nincs vagyona.”
A másik módosítás a temetési költségekhez való hozzájárulásnál lenne, az elhunyt esetében állandó fertőrákosi lakcím
kellene, vagy amennyiben bentlakásos szociális intézetben került elhelyezésre, az is elegendő:
(1) A polgármester temetési költségekhez való hozzájárulást adhat az alábbi feltételek együttes teljesülése alapján:
a) az elhunyt a halála időpontjában fertőrákosi állandó lakcímmel rendelkezett, vagy bentlakásos szociális ellátó
intézetben került elhelyezésre,
b)az elhunytat a fertőrákosi köztemetőben temetik el,
c)az eltemettető az elhunyt halála időpontjában fertőrákosi állandó lakcímmel rendelkezik és családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló
esetében 600 %-át.
(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított hozzájárulás összege 100.000 forint.
A rendelet módosítása az iskolakezdési támogatás módosítása miatt merült fel. Jelenleg fertőrákosi állandó lakcímmel
rendelkező gyermek után jár támogatás, aki a fertőrákosi iskolába jár. Tavaly 148 fő volt beiratkozva, a
tankönyvosztáson minden szülő megkapta a nyomtatványt, mégis csak 71 fő nyújtott be kérelmet. Most úgy
módosítanánk a rendeletet, hogy a nem fertőrákosi iskolába járó gyerekek után is járna támogatás. Középiskolásoknak
is. Sajnos erről nincs nyilvántartásunk, a tankötelezettség jelenleg csak 16 év. A lakcímnyilvántartás alapján 240 fő 18
év alatti személy lakik Fertőrákoson, de nekünk úgy kell készülnünk, ha mindenki beadja a kérelmét, akkor a
pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Az újszülöttek támogatásánál beletettük a rendeletbe, hogy kizáró ok, ha az
önkormányzat felé adó, vagy egyéb köztartozása van. Sajnos felmerült ilyen eset, amikor ki kellett fizetnünk a
támogatást, miközben adótartozása volt a kérelmezőnek. Az idősek támogatását is felemeltük 6.000 forintra.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Köszönjük a tájékoztatást. Egyetértek a módosításokkal. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a
módosításokról. Megállapítom, hogy a PB a módosításokat 2 igen szavazattal elfogadta. Szavazzunk az elfogadott
módosításokkal egybefoglalt rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
55/2018. (VII. 23.) PB határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes szociális ellátásokról és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Felelős: Csóka Zoltán Józsefné PB tag.
Határidő: 2018. 07. 24.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Egyebek. Azt hallottam, hogy az iskolában sok tanár felmondott.
Palkovits János polgármester:
Összesen 7 főről tudok. Volt, aki már korábban jelezte, hogy el szeretne menni, volt, aki csak bejelentette, hogy
elmegy. A pályázatok ki lettek írva, vannak rá jelentkezők, például úgy néz ki, hogy lesz fizika tanár.
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Sok szülő elviszi a gyerekét.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Ez a hátránya, hogy közel vagyunk Sopronhoz. A soproni tanároknak jobb a soproni munkalehetőség, de a szülőknek
is jobban megoldható a gyerek Sopronba jár iskolába, ha ő is Sopronban dolgozik.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom.

Kmf.

Csóka Zoltán Józsefné
PB tag

Majorosné Nagymarosi Rita
külső PB tag
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