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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

1/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. január 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 megjelent képviselőket, 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 

1/2019. (I. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2019. január 28-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. Az M85 gyorsforgalmi út Nagylózs-Sopron közötti szakaszon érintett Sopron külterület 04/389 hrsz. 

alatt felvett ingatlan Fertőrákos Községi Önkormányzat tulajdonában álló 4/100-ad tulajdoni 

hányadára tett kártalanítási ajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Európai Emlékezetért, Hidak a szabadság felé című pályázaton való részvételről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló). 

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. Közbeszerzési terv. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Minden év április 15. napjáig el kell fogadni az önkormányzat azévi közbeszerzési tervét. Idén három beruházást 

tettünk bele, a sportöltöző építését, a konyha felújítást, amire elnyertünk 20 millió forint támogatást, valamint a 

bölcsőde építését. A sportöltöző TAO pályázata sajnos nem nyert idén beadják újból. A bölcsőde kialakítására a 

Magyar Falvak Programban szeretnénk pályázni, a Takarékszövetkezet épületét lehetne megvásárolni és azt 

átalakítani. Az iskola bővítés és tornacsarnok építés a Német Önkormányzat beruházása, az az ő közbeszerzési 

tervükben szerepel, amit reményeim szerint a mai NÖ ülésen fognak elfogadni. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

2/2019. (I. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési 

Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. december 31. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 01. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. M85 útépítés kapcsán egy 4/100-ad részben tulajdonunkban álló ingatlanon 

gázvezeték átrakása miatti kártalanítás. A papír többe kerül, 4.602 forint összeg a részünk. Javaslom az elfogadását. 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

3/2019. (I. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. 

(1025 Budapest, Utas utca 4.) 2019. 01. 16. napján kelt, az önkormányzat 4/100-ad tulajdonában álló Sopron 

külterület 04/389 helyrajzi számú ingatlanon az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. tulajdonában és 

kezelésében álló PE D160 gázelosztó vezeték kiváltásával érintett kártalanításról szóló előterjesztést és annak 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 01. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Hidak a szabadság felé pályázaton való részvétel. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egy filmrendező keresett meg a pályázat lehetőségével, a határáttörés 30. évfordulója apropóján lehetne pályázni. 

Iskolás gyerekeket vonna be, akiknek sem a határáttörés, sem a kitelepítés nem mond semmit. 100.000 Eurót lehet 

pályázni önrész nélkül. Kb. 18 hónap alatt menne le a program.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ők írják a pályázatot, és nekünk nem kerül semmibe?  

 

Palkovits János polgármester: 

Igen, ők bonyolítanak mindent. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

4/2019. (I. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Európai Emlékezetért, Hidak a 

szabadság felé című pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és annak elfogadását támogatja. 
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Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 01. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Költségvetés. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Sajnos a gazdálkodási ügyintéző kolléganő, aki összerakta a költségvetés tervezetet megbetegedett. Ha én nem tudok 

esetleg válaszolni egy felmerülő kérdésre, akkor felhívjuk telefonon. Azt gondolom, menjünk végig a kiküldött 

táblázatokon. 

Önkormányzat kiadásai K1-K8 táblázat. 

Illetményeknél az önkormányzati dolgozók találhatók összesen három fővel. A Cafeteria csak a védőnő, illetve a 

könyvtáros részére jár.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Ha a cafeteriába csak két fő van, akkor az összeg nem stimmel, mert több. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Valószínűleg más is van odakönyvelve, rákérdezek a kolléganőnél. A polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítést a 

testület az alakuló ülésen állapította meg. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Mithrasz-ban dolgozó 

megbízási szerződéses, valamint a temetőgondnok megbízási díja. Az irodaszer, nyomtatvány rezsi a 2018. évi 

teljesülés alapján állítottuk be. A családi nap költségét két helyre könyveltük, mert van sátorbérlet is, összesen a 

tavalyi 2,5 milliót állítottuk be, de kérelem még nem érkezett. Tavaly is előtte döntött róla a testület, de a tartalék 

terhére, kértem tőlük, hogy a keretet adják be, de még nem sikerült. Testvérvárosi kapcsolatokra minden évben 3 

millió forint van beállítva, tavaly nem lett belőle költve. A gyermekjóléti beadta a kérelmét a nyári táboroztatásra és a 

karácsonyi csomagokra. Az egyéb nem intézményi ellátásoknál a különböző segély típusú kifizetések szerepelnek 

szintén a tavalyi mértékben a támogatás erejéig. Az önkormányzat különböző társulási díjai, valamint az egyesületek 

támogatása is a tavalyi mértéken van beállítva. Lövészklub adott be egy plusz támogatási kérelmet két versenyzőjük 

légpisztoly, illetve felszerelés vásárlására. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Jól működik az egyesület, de még a pályázatot nem írtuk ki és ezen felül kérnek pénzt? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A tavalyi évi támogatási összeg elszámolása 2019. 02. 28. napjáig történik meg, a pályázat márciusban lesz kiírva. Ezt 

ezen felül kérik. 

 

Palkovits János polgármester: 

A jó eredményeket elérő két fiatal versenyzőjük részére kérnek eszközbeszerzésre támogatást.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Ezt értem, de ez pl. a tűzoltókhoz képest egy hobbi. Sok kiadásunk lesz az idén. De majd a testület eldönti. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az ingatlanok beszerzése, létesítése soron külön melléklet szerint vannak felsorolva a várható beruházások.  

Mini bölcsőde épület vásárlás (Takarékszövetkezet)  19 800 000     

Déli lakótelep szennyvízberuházás I. ütem   56 104 843     

Déli lakótelep szennyvízberuházás II. ütem   25 059 040, mindkettő visszaigényelhető ÁFA összeggel.   

Polgármesteri Hivatal melletti park          nettó 1 545 300, itt a tavalyi árajánlat lett betéve.   

Iskola kerítés építés             bruttó 3.000.000, itt a műszaki tartalom nem kristályosodott ki. 

Urnafal építés           bruttó 5.000.000    

Polgármesteri Hivatal klíma                       nettó 2 151 000, árajánlat alapján.    

 

Ingatlanok felújítása: 

Iskola konyha felújítás nettó 49 000 000 Ft, a 2019. beárazás szerint, ehhez nyertünk bruttó 20.000.000 forintot 

pályázaton.     

Boglárhegy, Fagyöngy u. murvázás nettó 4 750 000 Ft. 
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A tervezések soron a Béke utca járda tervezésére kértünk árajánlatot, ezen kívül a korábban elfogadott Kőbánya sori 

járda és Felsőszikla sor páros oldali járda tervezése is folyamatban van. Erre kiírnak pályázatot a Magyar Falvak 

Pályázat kapcsán, el lehet dönteni, melyik járdára adjuk be. Az új óvodai csoport, valamint bölcsőde tervezésre is 

elkülönítettünk tervezési költséget és az alsó tagozatos iskola épület tetőcseréjének kiviteli tervére is kértünk 

árajánlatot. 

Atya beadta a kérelmét, melyben idén is 3 millió forintot kér a templom utolsó külső falának bevakolására. Az ezen 

felüli összeg rendelkezésre áll.    

Az önkormányzat bevételei a következők (B1-B7 táblák). Normatívák, melyeket az államtól kapunk nagyjából a 

tavalyi értékek, egyedül a szociális összege csökkenetették 8.714.000 forintra. Felhalmozási célú támogatáshoz írtuk a 

konyha pályázatra elnyert 20 millió forintot. A pályázat utófinanszírozott, a beérkezett részszámlákat tudjuk 

elszámolni. A bevételek fontos részét képezi a beszedett adók, melyek szintén a 2018. évi teljesítés alapján állítottuk 

be. A bérleti díj bevételek is növekedtek, a kőfejtő bérletéből származó 23.874.543 forint külön soron van könyvelve. 

A tartalék jelenleg 58.283.130 forint. A Polgármesteri Hivatal, valamint az Óvoda normatívája kismértékben változott 

a tavalyi évhez képest, az óvoda működéséhez 3,8 millió forint, a hivatal működéséhez 9 millió forint kiegészítő 

önkormányzati támogatás szükséges, amely 2,6 millió forinttal csökken, amennyiben a bértámogatásra beadott 

pályázatunk nyer. Az óvoda bevételei az előbb leírtak szerint alakulnak, a kiadásai a tavalyi évhez hasonlóan 

alakulnak, három beruházást, fejlesztést tervez az intézményvezető. Csoportszoba festését, egy raktár kialakítását a 

konyha alatti pincéből, valamint kültéri játékok beszerzését. A hivatal bevételeiről szintén volt szó, itt még 2 millió 

forint lett betervezve az iskola és a hivatal közötti feladatellátási szerződés alapján, ami felülvizsgálat alatt áll. A 

kiadások a szokásosak.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

5/2019. (I. 28.) PB határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2019. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést és azt változatlan formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 01. 29. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, illetve az egyebekben sem, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Csóka Zoltán Józsefné                                    

PB Elnök        PB tag        

    


