PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
10/2019.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus 26. 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
59/2019. (VIII. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2019. augusztus 26-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosítása (előirányzatmódosítás).
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
3. Az EON-Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő közvilágítás aktív elemeinek karbantartására
kötendő szerződés elfogadásáról szóló szerződés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokon való indulásról szóló döntések.
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. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj. Mindenki tudja, miről van szó, mellékelve
van a tavalyi határozat, melyben négy fő részére adtunk 10 hónapon keresztül 25.000 forintot. Most a pályázat
kiírásáról lenne szó. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
60/2019. (VIII. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj
kiírásáról szóló előterjesztést és a pályázat kiírását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB elnök
Határidő: 2019. 08. 27.
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. Saját hatáskörben többletbevételből átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál és az intézményeknél
dologi kiadásokra. Az Önkormányzatnál és Óvodánál egyéb kiadásokra, bankköltségre; Polgármesteri Hivatalnál
kiküldetésre). Bérkompenzációra a központi költségvetés 2019. január 1-től július 31-ig terjedő időszakra 243.418.,-Ft-ot utalt ki az önkormányzat részére, melyből 151.162,--Ft az óvodát, 92.256,--Ft a polgármesteri hivatalt illeti.
Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 363.642.- Ft kiegészítő támogatást biztosít a Kincstár,
folyósítása 6 havi részletben történik. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat és az intézmények összesen
3.269.000.- Ft kiegészítő támogatásban részesültek, ebből az Önkormányzatot 746.132.- Ft, az óvodát 978.336.- Ft, a
polgármesteri hivatalt 618.570.- Ft illeti meg, a jelenlegi számításaink szerint ebből a támogatásból, mint fel nem
használt részt, 925.962.- Ft-ot vissza kell fizetnünk, ezt tartalékba helyeztük.
A Polgármesteri Hivatal a 2019. évi Európai Parlamenti választások lebonyolításához 682.639.- Ft támogatást kapott.
Az Önkormányzat a hivatal dolgozóinak illetményalap-rendezésére pályázatot nyújtott be, a pályázaton elnyert
2.612.000.- Ft támogatás összegével az önkormányzat tartalékait növeltük.
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál bevételi oldalon 943.442.- Ft összegben
működési bevételek terhére, a Kőfejtő bérleti díjára befolyt kevesebb összeg, valamint a többletbevételként beérkezett
közművesítési hozzájárulások és földterület értékesítések miatt).
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál kiadási oldalon 25.696.208.- Ft értékben a
tartalék terhére az alábbi tételek miatt
- dologi kiadásokra 3.815.659,- Ft, tervezési díjak többletköltsége, HÉSZ módosítás, kátyúzás többletmunka,
- egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 6.221.045,-- Ft, tagsági díjak növekedése, támogatás
Rendőrkapitányságnak, Német Önkormányzatnak és a Soproni Tankerületnek nyári napközi lebonyolítására,
- egyéb működési támogatások ÁH-n kívülre 5.266.055.- Ft Sportöltöző többletköltség, egyesületek
többlettámogatása,
- beruházásokra 443.234,- Ft,
- felújításokra 9.950.215,- Ft.
A Fertőrákosi Önkormányzat költségvetésének fő összegei, bevételei és kiadásai az előirányzat módosítások után
500.884.207 Ft-ra módosultak. A Fertőrákosi Óvoda költségvetésének fő összege 58.818.654, Ft-ra, a Fertőrákosi
Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő összege 45.447.590 Ft-ra módosult.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Köszönjük a beszámolót. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2
igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
61/2019. (VIII. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (előirányzatmódosítás)
szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB elnök
Határidő: 2019. 08. 27.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. E-ON szerződés.
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Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Meg kell ezt most kötnünk?
Palkovits János polgármester:
Igen, mert lejár a karbantartásra kötött szerződésünk augusztus 31. napján.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
41 lámpa a miénk, miért az egészet mi fizetjük?
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Nem működhet szerződés nélkül?
Palkovits János polgármester:
Nem, mert az E-ON meghatározza, hogy csak vele lehet a meglévő aktív eszközök karbantartására szerződést kötni.
Ha nem kötünk szerződést, akkor nem lesz karbantartás. A sorcserés szerződés esetén egyszerre lecserélik az összes
lámpát, gyújtót stb. és ez az olcsóbb. Itt négy éves szerződésről van szó, ha korábban felmondjuk, akkor időarányosan
a cserét ki kell fizetnünk. A nem sorcserés szerződés a drágább és ott nem cserélnek ki semmit. A sorcserésnél
vállalták, hogy idén kicserélik, ezáltal egy ideig nem lesznek gondok a lámpákkal. A sorcserés szerződés 771 e Ft/év,
a nem sorcserés 961 e Ft/év. Olcsóbb, ha kicserélnek most mindent.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Van garancia a kicserélt lámpára?
Palkovits János polgármester:
Igen.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Így már érthető, akkor jobban járunk a sorcserés szerződéssel. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem
szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
62/2019. (VIII. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az EON-Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. (9027 Győr, Kandó K. utca 11-13.) közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2019. 08. 13. napján kelt
árajánlatát és azok közül sorcserés szerződéskötési ajánlatot javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB elnök
Határidő: 2019. 08. 27.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Magyar Falu Program pályázatai.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Magyar Falu Programban kiírtak 3 pályázatot. Sajnos a temető fejlesztésére nem tudunk pályázni, mert az nem
önkormányzati tulajdonban van, csak önkormányzati kezelésben. De kiírták a pályázatot egyházközségek részére,
továbbítottuk a kiírást a Plébános Úr részére. A másik kettőben be tudjuk adni a pályázatot. Az óvoda udvar
fejlesztésére 5 millió forintra lehet pályázni. Az intézményvezetővel konzultálva a kapualj és az udvarban vezető járda
térkövezésére kértünk árajánlatot. Sajnos az árajánlat meghaladja a pályázati összeget, így itta tartalékból kell vállalni
2.867.690 Ft + ÁFA összeget plusz az ötmillió forint ÁFA tartalmát. A másik pályázatban erőgépeket és
munkagépeket lehet beszerezni. Kértünk árajánlatot traktor beszerzésre a hozzá való kiegészítőkkel, szárzúzó,
padkakasza stb. ez majdnem eléri teljes egészében a 15 milliós pályázati forrást, de így nem kell önerőt beletenni.
Mindkettőről testületi döntés szükséges.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Köszönjük a tájékoztatást. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk először az Óvoda udvar
pályázaton való részvételre. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
63/2019. (VIII. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt
„Óvoda udvar” alprogramba (MFP-OUF/2019. kódszám) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421
Fertőrákos, Fő utca 156. szám alatti ingatlanon található Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach udvarán
lévő járda felújítására beadandó pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja
a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB elnök
Határidő: 2019. 08. 27.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Most szavazzunk a gépbeszerzésről szóló határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
64/2019. (VIII. 26.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” alprogramba (MFP-KKE/2019. kódszám) traktor és
hozzá kacsolódó kiegészítő eszközök beszerzésére beadandó pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és
annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB elnök
Határidő: 2019. 08. 27.
Puskás Csaba László képviselő, PB elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.

Kmf.
Puskás Csaba László
PB elnök

Majorosné Nagymarosi Rita
külső PB tag
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