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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

4/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. április 29. napján 17.00 órakor megtartott 

rendes Pénzügyi bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök, 

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. Csóka Zoltán Józsefné jelezte, 

hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 2 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

31/2019. (IV. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2019. április 29-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelet alapján kiírt civil támogatási keretről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Közétkeztetési pályázatra beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

3. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Magyar Falu Program keretében kiírt „Orvosi rendelő” alprogramban való pályázat benyújtásáról 

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. Egyesületek támogatási kérelmei. Minden egyesület beadta a pályázati anyagát. 

Összességében többre adták be, mint a keret.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Egy egyesületé, a Lövészklubbé emelkedett nagyon a tavalyihoz képest.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Minden egyesület gazdálkodása rendben van. 
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Palkovits János polgármester: 

Javaslom, hogy a többlet felét tegyük hozzá a kerethez. Ez 700.000 forint. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Az eredeti 4.900.000 forinttal együtt így 5.600.000 forint lenne a keret. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Támogatom. A Sportegyesület a tavaly és az előtte lévő két évben is 1.600.000 forint támogatást kapott, de a TAO 

pályázat miatt plusz forrásként kért 300.000 támogatást. Most is folyamatban van a TAO pályázat beadása, de ezt 

most már beletették a mostani kérelembe is, így nem kellene külön kérni.  

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A Lövészklubbé is emelkedett, pedig idén már támogattuk őket. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az eszközbeszerzésre ment, nem működési kiadásra. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A Sportegyesületnek 1.900.000 forint, a Tűzoltó Egyesületnek is javaslom az 1.600.000 forint támogatást, így 

összesen 3.500.000 forint, a másik két egyesületnél az emelt keret miatt 2.100.000 forint marad. Javaslom, hogy a 

Lövészklub 1.100.000 forintot, a Német Dal és Kultúregyesület 1.000.000 forintot kapjon. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Támogatom. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk azzal a módosítással, hogy a rendelkezésre álló 4.900.000 forintos 

keretet megemeljük 700.000 forinttal és annak szétosztására teszünk javaslatot a Képviselő-testületnek. Megállapítom, 

hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

32/2019. (IV. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egyes közösségi célú önkormányzati 

támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet alapján 2019. 04. 01. napján kiírt pályázatra 

beérkezett pályázatokat és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati 

rendeletben (továbbiakban R.) civil támogatási keretben (K511 rovatszámon) elkülönített 4.900.000 forint, azaz 

négymillió kilencszázezer forint terhén felül a R. általános tartalékának terhére plusz 700.000 forint, azaz 

hétszázezer forint, összesen 5.600.000 Ft, azaz ötmillió-hatszázezer forintot az alábbi támogatásokat állapítja 

meg: 

 

Fertőrákosi Lövészklub       1.100.000 Ft. 

Német Dal- és Kultúregyesület      1.000.000 Ft. 

Fertőrákosi Sportegyesület       1.900.000 Ft. 

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület      1.600.000 Ft. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2019. április 30. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közétkeztetési pályázat. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Egy pályázat érkezett, melyet zárt borítékban átadok bontásra a Pénzügyi Bizottság részére. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Zárt borítékot kinyitom, a pályázó a Séf-Mogul Vendéglátó Bt. A vállalt havi bérleti díj összege 150.000 Ft + ÁFA / 

hó. A pályázati anyagot megvizsgáltuk, az megfelel a pályázati kiírásnak. Mivel a pályázó már régóta bérli a konyhát 
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és meg vagyunk vele elégedve, javaslom a pályázat elfogadását. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

33/2019. (IV. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 236. szám alatt 

található főzőkonyha bérbeadására és az onnan történő közétkeztetés biztosítására kiírt pályázatra beérkezett 

pályázati anyagot és a Séf-Mogul Vendéglátó Bt. (székhely 9421 Fertőrákos, Fő utca 42/B.) 2019. április 15. 

napján beérkezett pályázatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2019. április 30. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Zárszámadás. Átadom a szót a gazdálkodási előadónak. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Összesített bevételek és kiadások szerepelnek a táblázatokban, melyekben már szerepel az óvoda, valamint a 

Polgármesteri Hivatal is. Az egyik táblázat kormányzati funkciók szerint, a másik fősoronként lett összeállítva. 

Szerepelnek benne az eredeti, valamint a módosított előirányzatok és mellettük látható a teljesülés is. Szöveges 

értékelés is készült, ha bármelyik sorral kapcsolatosan kérdés merül fel, szívesen válaszolok. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszönjük, a számokat megismertük. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk Megállapítom, hogy a bizottság 2 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

34/2019. (IV. 29.) PB határozata 

 

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

költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet-tervezete és annak elfogadását javasolja a 

Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2019. április 30. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Magyar Falu Programban való pályázati lehetőség. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Lehetőség van pályázni az Egészségház felújítására, legfeljebb 30 millió forint összegig. Ebbe a háziorvosok kérése 

alapján a meglévő nyílászárók cseréjét tennénk bele, valamint a meglévő akadálymentes rámpa felújítását és egy 

napelemes rendszer kiépítését. Ezek nem építési engedélyköteles beruházások. A háziorvosok kapnak havi 30.000 

forint rezsitámogatást, de ők fizetik a villanyszámláikat, ezután egy villanyóra lenne, a fogyasztás alapján lett 

kiszámolva a napelemes rendszer teljesítménye, és vagy nem kapnának támogatást, vagy kevesebbet kapnának, de 

nem kellene villanyszámlát fizetniük. Eszközbeszerzésre is lehet pályázni, ennek összeállítása még folyamatban van. 

A pályázat 100 %-os támogatású, az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Köszönjük, szerintem támogatjuk. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk Megállapítom, hogy a bizottság 2 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

35/2019. (IV. 29.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt 

„Orvosi rendelő” alprogramba (MFP-HOR/2019. kódszám) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421 

Fertőrákos, Fő utca 102. szám alatti ingatlanon található Egészségház felújítására, valamint eszközbeszerzésére 

beadandó pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület 

részére. 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök 

Határidő: 2019. április 30. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

Amennyiben nincs több hozzászólás, illetve az egyebekben sem, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Majorosné Nagymarosi Rita 

       PB Elnök                  külső PB tag        

    


