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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

14/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. szeptember 24. 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 

64/2018. (IX. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2018. szeptember 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákosi Lövészklub kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Barányi Erika háziorvos kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Fertőrákos Községi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákos 346/17 helyrajzi számon épült vezetékes ivóvíz és szennyvíz vezeték önkormányzati 

tulajdonba vételéről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Egyebek 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Lövészklub kérelme céltámogatásra. Giczi Zsolt adott egy költségvetést nekik, ők 

csak az anyagköltséget kérik, a munkát megoldják.  

 

Palkovits János polgármester: 

Szakembereik vannak hozzá az egyesületben. Át akarnak térni nagyobb kaliberre, országosan is van igény ilyen 

lőtérre, őrző-védő cégek kollégái is ide jönnének gyakorolni. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Tartalék terhére menne ez is. 

 

 



2 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Szép eredményeket érnek el mostanában, sokan voltak versenyen is. Nem lehetne ezt a költséget átvinni jövőre? 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha idén elkezdenék a munkát, akkor jövőre el tudnának indulni. Nőne a saját bevételük, kevesebb támogatást 

kérnének. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ha támogatjuk őket, akkor mindegy mikor fizetjük ki. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Folyamatosan nő a taglétszámuk, komoly munka folyik az egyesületben. A saját munkájukat is beleteszik a 

fejlesztésbe. Én támogatom. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

65/2018. (IX. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub Elnökének 

2018. 08. 30. napján kelt kérelmét a kezelésükben lévő fertőrákosi lőtér működési engedélyének módosításával, 

valamint a lőtér állagmegóvásával és golyófogó emelésével kapcsolatosan és azt javasolja a Képviselő-testület 

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

rendelet általános tartaléka terhére az alábbi támogatást nyújtsa: 

 

Működési engedély módosítása:   400.000 Ft, 

Állagmegóvás (anyagköltség):   524.000 Ft, 

Golyófogó emelése (anyagköltség):  386.250 Ft 

Összesen                       1.310.990 Ft,  

azaz egymillió-háromszáztízezer-kilencszázkilencven forint támogatást nyújtson.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2018. 09. 25. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Háziorvos kérelme. A számítógépes rendszer elavult, ki kell cserélni. A régi 

rendszer akadozik. Az új rendszerrel gyorsabb lesz az ügyvitel, össze lesz kötve a kórházzal, látni fogják az ottani 

vizsgálatok eredményét. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

66/2018. (IX. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Barányi Erika fertőrákosi háziorvos 

2018. 09. 17. napján kelt kérelmét 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 új 

számítógép beszerzésére az InfomIx Kft. 2018. 09. 10. napján kelt 2522/2018/1. számú árajánlatának 

megfelelően 237.400 Ft + ÁFA, azaz kettőszázharminchétezer-négyszáz forint + általános forgalmi adó 

támogatást nyújtson.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2018. 09. 25. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Szabad pénzeszközök lekötése. Most 70 millió forintot kötnénk le, mert nagy 

kiadásaink lesznek, erről kaptunk a gazdálkodási ügyintéző által készített kimutatást. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A számok magukért beszélnek. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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 

67/2018. (IX. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat szabad 

pénzeszközeinek lekötéséről szóló előterjesztést és azt javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Nyugat 

Takarék Szövetkezetnél nyitott értékpapírszámlán 70.000.000 Ft, azaz hetvenmillió forint összegben a bankközi 

piacon állampapírt vásároljon.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2018. 09. 25. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Szennyvízvezeték átvétele. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A WestCity házak előtti területen a beruházó önálló házakat épít, kiépítette a szennyvíz és ivóvíz gerinchálózatot, 

melyet átadna az önkormányzat részére ingyenesen. A Soproni Vízmű Zrt. lenyilatkozta, hogy a beruházás megfelel a 

műszaki követelményeknek, önkormányzati tulajdonba vétel után üzemeltetésbe azt átveszik. A nyilatkozat az 

előterjesztés melléklete volt. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Erről nekünk miért kell döntenünk? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Nő ezzel a beruházással az önkormányzat vagyona, mely bekerül a Soproni Vízmű Zrt. könyveibe. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

68/2018. (IX. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Hip és Hip Ingatlanfejlesztési és 

Szolgáltató Kft. (9400 Sopron, Balassi B. utca 10.)  mint építtetővel kötendő, a Fertőrákos belterület 346/2 

helyrajzi számon kiépült vezetékes ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték térítésmentes átadásáról szóló 

megállapodás tervezetét és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2018. 09. 25. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Egyebek. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A Pataki István és Ifjúság utca sarkán centizni kell autóval, mert úgy állnak autók, hogy nem látható be a 

kereszteződés. 
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Palkovits János polgármester: 

A holnapi KT ülésen felvetjük a rendőrség képviselője részére.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

A középső parknál a parkoló lassan készen van, de a szervízútról a Kovács Kocsma felől nem lehet kikanyarodni a Fő 

útra lefelé, mert a bolttal szemben szabálytalanul állnak autók. nem lehetne kitenni valamilyen akadályt oda? 

 

Palkovits János polgármester: 

A Magyar Közúttal megbeszéljük. Meg van tervezve, de azt a részt nem tudtuk megvalósítani. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné   

           PB Elnök                   PB tag        

    


