PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
13/2018.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. augusztus 27. napján 17.00 órakor
megtartott rendes Pénzügyi bizottsági nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag,
Palkovits János polgármester
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Szavazzunk a napirendi
pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
58/2018. (VIII. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2018. augusztus 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. A Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos Fő utca 102. szám alatti lakás
bérbeadásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása (előirányzatmódosítás).
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
4. Fertőrákos Fő utca parkolófejlesztés pótmunkáiról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
5. TV2 „Poggyász” című magazinműsorában Fertőrákosról készített riport megrendeléséről szóló
döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
6. Egyebek
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: azonnal
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Fő utca 102. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadása. Az előző bérlő kiköltözése után az önkormányzat
felújíttatta. Az iskola dolgozói részére van fenntartva.
Palkovits János polgármester:
Megvártuk a nyár végét, az iskola igazgató azt kérte, hogy várjuk meg a tanárok felvételét, ha olyan tanár jön, akinek
szüksége van rá, akkor oda tudjuk adni.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Pedagógusok közül nem igényelte senki. A jelentkező itt dolgozik az iskolában.
Palkovits János polgármester:
Az Igazgató Asszony meg van vele elégedve.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Addig adnánk ki, amíg az iskolában a munkaviszonya fennáll. A bérleti díj emelésére is érkezett javaslat. A jelenlegi
díj 20.800 Ft + ÁFA, azaz kb. 26.000 forint.
Palkovits János polgármester:
30.000 Ft + ÁFA összegre gondoltam.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ha ezt most emeljük, akkor decemberben nem nyúlunk hozzá, ennek figyelembevételével kell róla dönteni. Javaslom
a 35.000 Ft + ÁFA összeget. Ez még így is a piaci ár alatt van.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Egyetértek. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
59/2018. (VIII. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Berki Györgyné (9421 Fertőrákos, Patak
sor 25.) az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos, Fő utca 102. szám alatti 42 m 2 területű, összkomfortos
lakás bérletéről szóló kérelmét és azt javasolj a Képviselő-testület részére, hogy az ingatlant adja bérbe a
részére és a bérleti díj összege 35.000 Ft + ÁFA, azaz harmincötezer forint + általános forgalmi adó összeg
legyen, valamint a bérleti szerződés időtartama egyezzen meg a kérelmező a Fertőrákosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában való kinevezésének időtartamával.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2018. 08. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Tanulmányi ösztöndíj. Minden évben augusztus 31-ig kell dönteni a
kiírásáról és szeptember 30-ig a beérkezett pályázatokról. 10 hónapra 25.000 Ft összeg. Idén két fő volt. A pénz a
költségvetésben rendelkezésre áll. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
60/2018. (VIII. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) önkormányzati
rendeletében foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatát és annak kiírását javasolja a Képviselőtestület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2018. 08. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzat módosítás. Átadom a szót a gazdálkodási előadónak.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Köszönöm. Menjünk végig a változásokon.
Bérkompenzációra a központi költségvetés 2018. január 1-től július 31-ig terjedő időszakra 443.029,--Ft-ot utalt ki az
önkormányzat részére, melyből 316.670,--Ft az óvodát, 126.359,--Ft a polgármesteri hivatalt illeti. Az állam a
1106/2018. (III.19.) Korm. határozat alapján a települési önkormányzatok által fenntartott óvodák részére a
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nemzetiségi pótlék mértékének emelkedése miatt 264.000.- Ft támogatást utalt ki. Az óvodapedagógusok
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 367.584.- Ft kiegészítő támogatást folyósított a Kincstár. Az önkormányzat
által működtetett könyvtár, érdekeltségnövelő támogatás keretében – könyv beszerzésre – 491.772.- Ft-ot nyert el.
Előző évi elszámolásaink felülvizsgálata megállapított 2016. évre 1.129.134.- Ft többlettámogatást és 132.735.- Ft
befizetési kötelezettséget, 2017. évre pedig 5.671.385.- Ft visszafizetési kötelezettséget, mely összegekre a tartalék
terhére történt átcsoportosítás. Ez a szociális keret, amit nem tudtunk felhasználni. Ezért nyúltunk hozzá idén a
rendelethez. A Polgármesteri Hivatal a 2018. évi országgyűlési választások lebonyolításához 746.585.- Ft támogatást
kapott. Saját hatáskörben többletbevételből átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál beruházásra és tartalékra, az
Óvodánál dologi kiadásokra, a Polgármesteri Hivatalnál pedig beruházásra, nyomtató beszerzése történt.
Saját hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál 40.558.619,--Ft összegben a
tartalék terhére az alábbi tételek miatt:
- dologi kiadásokra 6.575.779,- Ft (fizetendő ÁFA, családi nap rendezése),
- egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 9.813.853,--Ft (Sportöltöző építéséhez többlet
hozzájárulás)
- beruházásokra 22.524.539,- Ft
- felújításokra 1.044.448,- Ft
Saját hatáskörű kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Óvodánál 899.160.- Ft összegben dologi
kiadásokról beruházásra, klímaberendezés vásárlása miatt.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Köszönöm a részletes tájékoztatást, részemről rendben. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
61/2018. (VIII. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzatmódosítás)
tárgyú előterjesztést és beszámolót és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2018. 08. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Fő utca pótmunkák.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A tervező nem csinálta jól a költségkiírást, csomó olyan feladat van, előre látnia kellett volna.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
A 19 milliós ajánlatnál van egy bruttó 13 millió forintos pótmunka.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ezért bontottuk ketté az ajánlatokat. Az első sajnos ebből adódik, valamint a Magyar Közúttal egyeztetve
módosítottunk a terven, valamint plusz munkák kerültek bele. A második árajánlat az aszfaltozásra a műszaki ellenőr
javaslata. Ezt nem kötelező elfogadni.
Palkovits János polgármester:
Az aszfaltozás arról szólna, hogy ne legyen annyi csíkozás. A jelenlegi aszfalt két csíkból áll és emellé kerülne egy
harmadik. Sajnos az útnak nincs megfelelő alapja, ezért javasolta a kivitelező és a műszaki ellenőr. Ha az út olyan
állapotban lesz, akkor inkább az egészet kellene újra aszfaltozni. Vannak rosszabb állapotban lévő útjaink.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Köszönöm. Javaslom, hogy az első árajánlatot fogadjuk el, a másodikat, az aszfaltozásról szólót nem. Amennyiben
nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
döntést hozta:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
62/2018. (VIII. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca parkolók építésénél
felmerült MADÉMA Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) által 2018. 08. 22. napján kelt árajánlatait,
valamint az önkormányzat műszaki ellenőrének ugyanazon napon érkezett indoklásában foglaltakat és azt
javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(II. 27.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére a pótmunkákra vonatkozó kivitelezői árajánlatok
közül a 5.786.900 Ft + ÁFA, azaz ötmillió-hétszáznyolcvanhatezer-kilencszáz forint + általános forgalmi adó
összegű ajánlatot fogadja el.
Az úttest részbeni újra aszfaltozásáról szóló ajánlat elfogadását a Pénzügyi Bizottság nem támogatja.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2018. 08. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Poggyász műsorban szereplés. Lement már a turistaszezon.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Itt vannak Sopronban, kijönnek 1-2 percre, lehúzásnak érzem. Tőlünk is elkérik pl. az útiköltséget.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Sopron miatt a Kőfejtő és a Fertő tó benne lesz a műsorban, én sem támogatom.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
63/2018. (VIII. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a TV2 „Poggyász” című
magazinműsorában Fertőrákosról készített riport megrendeléséről szóló előterjesztést és annak elfogadását
nem javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök.
Határidő: 2018. 08. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Egyebek.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Az önkormányzat állampapír lekötése 2018. szeptember 19. napjával lejár. Beszéltünk korábban arról, hogy már nem
vehetnek önkormányzatok közvetlenül állampapírt, hanem a visszaadott állampapírokat lehet bankközi piacon
megvásárolni. Ez viszont csak akkor derül ki, hogy milyen lehetőségek vannak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Beszéltünk róla, a szeptember 25-i ülésre készülne előterjesztés, viszont a felhatalmazásban nem tudnánk megjelölni
konkrétan, hogy mit vásárolhatunk, csak azt, hogy állampapírt és x millió forintért. De hogy annak mennyi a kamata,
az a vásárlás napján derül ki.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom.

Kmf.
Puskás Csaba László
PB Elnök

Csóka Zoltán Józsefné
PB tag
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