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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

2/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. február 18. 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, 

Dr. Nagy Attila jegyző, 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző 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 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

6/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2019. február 18-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

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

rendeletének módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása és az arról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) és a Fertőrákosi 

Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) közötti feladatmegosztási megállapodás 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

4. Fertőrákosi Főzőkonyha felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

5. Közétkeztetési pályázat kiírása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

6. Soproni Vízmű Zrt. által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjához benyújtott pályázatól, 

valamint az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló döntés. 

HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

7. Soproni Vízmű Zrt. által a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztésére benyújtható 

pályázatól, valamint az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről 

szóló döntés. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 
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8. A Fertőrákos Fő utca 110. szám (Fertőrákos belterület 207/1 hrsz.) alatt található volt 

Takarékszövetkezet ingatlanának megvásárlásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

9. Egyebek 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Előirányzat módosítás. Átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnek. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Köszönöm. Az önkormányzattal kezdenénk. 

 

1. Saját hatáskörben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott többletfinanszírozás rendezésére került 

sor, valamint a működési bevételeknél beérkezett többletbevétel rendezése történt meg. 

2. Bérkompenzációra a központi költségvetés 2018. augusztus 01-től december 31-ig terjedő időszakra 254.280.- 

Ft-ot utalt ki az önkormányzat részére, amely támogatásként történő rendezése az Óvoda és a Polgármesteri 

Hivatal felé megtörtént. 

3. Az I. világháborús emlékmű felújítására 1.000.000.- Ft támogatást kapott az önkormányzat. 

4. A központi költségvetés a gyermekétkeztetés támogatását 202.000.- Ft-tal csökkentette központilag. 

5. Az ASP program bevezetésére kapott megbízási díjak kifizetésére a 2016-ban kapott támogatásból 2018-ban 

került sor, a támogatás átcsoportosítása a tartalékból megtörtént. 

6. Az Önkormányzati fejlesztések 2017. pályázaton elnyert és 2017. év során folyósított támogatás az óvoda 

tetőfelújítására és napelemek felszerelésére több volt, mint az építkezés végleges költsége, ezért a fel nem 

használt támogatás összegét vissza kellett fizetni a központi költségvetésnek. 

7. Az Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése címén 294.600.- Ft támogatást kapott a központi 

költségvetéstől, az összeg támogatásként történő rendezése az Óvoda felé megtörtént. 

8. Gyermekvédelmi támogatásként a központi költségvetés 61.000.- Ft támogatást folyósított az 

önkormányzatnak, amely összeg támogatásként a Polgármesteri Hivatalhoz került. 

9. A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatására az önkormányzat 1.560.000.- Ft 

támogatást kapott. 

10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az önkormányzat tartaléka terhére átadott 

pénzeszközökre (háziorvos részére számítógép beszerzés, tűzoltószertár tervdokumentáció), valamint az 

előirányzatok teljesítési szintre történő kiigazítása miatt (az így felszabaduló előirányzat visszakerült az 

önkormányzat tartalékai közé). 

 

Fertőrákosi Óvoda 

 

1. Saját hatáskörben a működési többletbevételek rendezése történt meg, ez minimális kamatot jelent. 

2. Bérkompenzációra az Óvoda 191.665.- Ft-ot kapott. 

3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az önkormányzati támogatás teljesítés összegére 

történő rendezéséhez bevételi és kiadási oldalon. 

4. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az Óvoda 294.600.- Ft-ot kapott, melynek rendezése a személyi 

juttatások és járulékok előirányzatain megtörtént (megbízási díj). 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

1. Saját hatáskörben a működési bevételek elmaradása miatt (házasságkötési díjra tervezett bevételek) a 

bevételek és a kapcsolódó kiadások (megbízási díjak) csökkentése történt meg. 

2. Bérkompenzációra a Hivatal 62.615.- Ft-ot kapott. 

3. Gyermekvédelmi támogatásként 61.000.- Ft-ot kapott a Hivatal, melyet Erzsébet-utalvány formájában 

folyósított a rászorulóknak. 

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az Iskolától átvett pénzeszköz rendezése miatt 

(átvezetés működési célú támogatásra működési célú átvett pénzeszközről), valamint az önkormányzati 

támogatás teljesítés összegére történő rendezéséhez bevételi és kiadási oldalon. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

7/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról (előirányzat módosítás) szóló 

előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 2019. évi költségvetés 2. fordulója. Első körben már megtárgyaltuk. Átadom 

a szót a gazdálkodási ügyintézőnek. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Köszönöm. Azt vezettük át, amiről a januári testületi ülésen döntött a testület. A Fő utca 190. tetőszerkezetének 

cseréjéről szóló tervezési díj került be 1 millió forint + ÁFA ö9sszeggel, a temetési segély összegét emeltük fel 

500.000 forintról 1.000.000 forintra, és az iskola és a hivatal közötti átvett pénzeszköz összegét módosítottuk a 

megállapodásnak megfelelően.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Az óvodavezetőtől a szülők szülői értekezleten azt a tájékoztatást kapták, hogy a gyermekeket nem tudják szállítani a 

Bozsik Programra, mert nincs rá pénz. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mi erről nem kaptunk tájékoztatást. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Beszéltem az intézményvezetővel erről, mert felhívott, van egy 200.000 forintos árajánlatuk erre, megbeszéltük, hogy 

költségvetésen belüli átcsoportosítással meg tudjuk ezt oldani.  

Ezen felül még egy adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket kell szerepeltetni a 

költségvetésben a 2020-2022 időszakra. Ez a rendelet végén kapott helyet. Hitelünk nincs és nem is kívánunk 

felvenni, az államháztartáson belüli nettó adósság abból adódik, hogy a decemberi bért a MÁK megelőlegezi, amit 

januárban kell a normatívából visszafizetni. Emellett még az értékpapírokat is itt kell szerepeltetni, ezt folyamatosan 

csökkenő összegben állítottam be a beruházásaink miatt. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszönöm a tájékoztatást. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

8/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

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

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a következő napirendi pontra a Lövészklub megjelent képviselőit tájékoztassuk arról, hogy a 

kérelmükben foglalt 1.270.000 forint támogatás szerepel a költségvetés tervezetében, melyet a PB most támogatott és 

a Képviselő-testület holnap fogja tárgyalni. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Feladatmegosztási megállapodás a hivatal és az iskola között. Mindenki 

elolvashatta. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A 2019. januári rendes testületi ülésen döntés született róla, hogy a fix támogatási összeg helyett maradjon az eredeti 

verzió, azaz a mindenkori pénzügyi ügyintéző bérének és járulékainak 50 %-a. Ez szerepel a megállapodásban, melyet 

ma a Német Önkormányzat Képviselő-testülete is fog tárgyalni. 

 

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 

9/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI 

(9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) és a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) 

közötti feladatmegosztási megállapodásról szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-

testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Konyha felújítására kiírandó közbeszerzés. A pályázat utófinanszírozott 

sajnos. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

20 millió forintot nyertünk a pályázaton. A tavalyi évben újra beáraztuk a kiviteli terveket, ez szerepel a 

költségvetésünkben. A közbeszerzéses kolléga átnézte a kiírást, az ajánlattételre felhívott cégeket hívtuk meg az iskola 

energetikai felújítására is, melyet a Horváth Color Kft. nyert meg és a munkát mindenki megelégedésére készítették el. 

Reméljük érdemben lesz több pályázó is, de a mai piaci körülmények között ez nehéz. A kivitelezés határidejére nem 

tudunk a jelenlegi szabályok szerint fix dátumot írni, csak a szerződés aláírásától számított időpontot. A hiánypótlások 

és az esetleges fellebbezések miatt. A közbeszerzést februárban kiírjuk, ha nem lesz hiánypótlás és első körben lesz 

nyertes, akkor április elejére lesz aláírt szerződés, az előterjesztésben írt 150 nap így 2019. augusztus 31. napján jár le. 

Beszéltünk az ajánlattevőkkel és a konyhát üzemeltető vállalkozóval is, augusztus 31-re lezárt műszaki átadásnak kell 

lennie, hogy szeptembertől indulhasson a konyha és az étkezőben lehessen ebédelni. A vállalkozóval azt beszéltük, 

június 15-ével tudnánk átadni a munkaterületet és 2,5 hónap lenne a kivitelezésre. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

10/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Főzőkonyha (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.) felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló előterjesztést és annak elfogadását 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közétkeztetési pályázat kiírása. Június 30-án jár le a jelenlegi szerződés. 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

Ezt szintén átbeszéltük a közbeszerzéses kollégával, változtak a jogszabályok, de a négyéves szerződésbe beleférünk, 

hogy nem kell közbeszerzést kiírnunk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

100.000 forintos bérleti díjjal írjuk ki? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Négy évvel ezelőtt 100.000 forint volt, előtte 75.000 forint. a kiírásban az szerepel, hogy ennél alacsonyabb ajánlatot 

nem lehet adni. Ha emelni akartok, akkor már a kiírásban kell. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mekkora emelésre gondoltatok? 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag: 

Most újítja fel az önkormányzat a konyhát pályázati és saját költségén, én 125.000 - 150.000 forintot javaslok.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Támogatom. Legyen 150.000 forint. A holnapi testületi ülésen még eldönthetjük. Amennyiben nincs több kérdés, 

kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

11/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a közétkeztetési pályázat kiírása szóló 

előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a – a konyha 

felújítására tekintettel - konyha bérleti díjára 150.000 Ft + ÁFA/hó díj legyen a legalacsonyabban adható 

ajánlat. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. vízmű pályázatok. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Két levél érkezett, egy pénteken, egy a mai napon a Soproni Vízmű Zrt. részéről, melyben 2019. 02. 28. napi 

beadással szeretnének pályázni, egyik 30 %-os, másik 50 %-os önerővel, amit a vízmű használati díj bevételéből 

finanszíroznának, az önkormányzat költségvetését ez nem terhelné. Mindkettőre konzorciumot kell létrehozni, aminek 

a vezetője Sopron MJV Önkormányzata. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

12/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. által a 

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjához benyújtott pályázatól, valamint az ehhez szükséges 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

 

 



6 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Kérem szavazzunk a következő vízművel pályázatról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

13/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. által a 

Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztésére benyújtható pályázatól, valamint az ehhez szükséges 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra, Takarékszövetkezet épületének megvásárlása. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Gyvt. alapján azon településeken, ahol 40 fő 3 éven aluli gyermek van, kötelező bölcsődét üzemeltetni. Nálunk ez 

bőven meg van. A Gyvt. módosítása miatt ezt a kötelezettséget 2020. december 31-ig kell teljesíteni. A Magyar 

Falvak Programban ki fognak írni pályázatot bölcsődefejlesztésre, építésre, ebben szeretnénk pályázni. A 

minisztériummal beszéltem, sajnos nincs meg még pontosan a kiírás, mert ezzel kapcsolatosan voltak kérdéseink. Azt 

a tájékoztatást kaptuk, hogy ingatlanvásárlás finanszírozható a pályázatból és gyermekenként 8 millió forinttal lehet 

számolni. Egy 12 fős bölcsőde épületnél ez 96 millió forintot jelent. A Takarékszövetkezet épülete jó lenne erre a 

célra, de vannak vele problémák. A szomszéd jelezte a közműveket, hogy a telken keresztül mennek, ráadásul az 

oldalsó szomszéd hátsó épületének áramtáplálása is a telken álló oszlopról megy légkábellel. Az épület belmagassága 

sem megfelelő, bölcsődénél előírás a 3 méter belmagasság. Mivel beton födém van, így a padlószintet kell csökkente. 

Az épület mérete nem elegendő, így ehhez bővítés szükséges, ezért engedélyes tervdokumentáció is szükséges. Múlt 

pénteken tárgyaltunk a Takarékszövetkezet üzemeltetési igazgatójával és az üzleti ügyvezetőjével, akiknek jeleztük, 

hogy a közművek problémája miatt szeretnénk egy kis árcsökkentést az ingatlan árában. Együttműködőek és 

segítőkészek voltak, ma van közgyűlésük, ahol megtárgyalják a kérelmünket és jeleznek.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszönjük a beszámolót. Megéri az épület, le kell rá csapni. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

14/2019. (II. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 110. szám 

(Fertőrákos belterület 207/1 hrsz.) alatt található volt Takarékszövetkezet ingatlanának megvásárlásáról szóló 

előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök. 

Határidő: 2019. 02. 19. 

 

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        

    


