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PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

12/2019. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. szeptember 23. 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. Kérem szavazzunk a napirendi 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

67/2019. (IX. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2019. szeptember 23-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

3. Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása tárgyú beruházás önerő biztosításának igazolásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Egyebek 

 

Felelős: Puskás Csaba László PB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB elnök: 

Térjünk át az első napirendi pontra. BURSA felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj. Mindenki tudja, miről van szó, 

minden évben csatlakozunk. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

68/2019. (IX. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2020.  évi BURSA Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásról szóló előterjesztést és annak 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB elnök 

Határidő: 2019. 09. 24. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Beszerzési szabályzat. Átadom a szót az előterjesztőnek. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Köszönöm. A Közbeszerzési szabályzatot frissítettük, ezért van szükség erre is. A közbeszerzési értékhatárt el nem 

érő, de nettó 1 millió forintot meghaladó beszerzések eljárásrendjét szabályozzuk. A szabályzat melléklete az 

ajánlatkérés és a levelezés minták. Az óvodára, a hivatalra és az önkormányzatra vonatkozik. A hivatal és az óvoda 

esetén a polgármester az ajánlatkérő, az önkormányzat esetén természetesen a Képviselő-testület. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag: 

Az óvoda esetén az óvodavezető a felelős, de majd szeretnénk bölcsődét, nem kellene ide beírni azt is? Vagy majd 

módosítjuk? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A bölcsőde esetén egységes óvoda-bölcsőde intézmény lenne, így nem lenne a bölcsődének külön intézményvezetője. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB elnök: 

Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

69/2019. (IX. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Községi Önkormányzat 

beszerzési szabályzatáról szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB elnök 

Határidő: 2019. 09. 24. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Egy technikai jellegű döntés. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Fertőrákosi Főzőkonyha felújítás pályázatunkban beadtuk az első kifizetési kérelmünket és a hiánypótlásban kérnek 

egy testületi döntést az önrész rendelkezésre állásáról. A hiánypótlásban leírták a KT határozat kötelező tartalmi 

elemeit, ez alapján készült el. Az önerő a pályázatban 6.899 e Ft, ennél sajnos sokkal több önerőre van szükség, mely 

a 2019. évi költségvetésünkben természetesen szerepel. A közbeszerzés kiírásánál 49 millió Ft + ÁFA rendelkezésre 

állásáról már nyilatkozott a testület, a vállalkozási szerződés ez alatt maradt, így tartalék bevonására nem került sor. 

Most utólag erről a 6.899 e Ft önerő rendelkezésre állásáról kérnek egy testületi döntést, ami szerepel a 

költségvetésünkben. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB elnök: 

Köszönöm. Tehát a költségvetés nem változik. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

70/2019. (IX. 23.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása 

tárgyú beruházás önerő biztosításának igazolásáról szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja a 

Képviselő-testület részére.  

 

Felelős: Puskás Csaba László PB elnök 

Határidő: 2019. 09. 24. 
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Puskás Csaba László képviselő, PB elnök: 

Amennyiben nincs több kérdés, és az egyebek napirendi pontban sem, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a 

munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Puskás Csaba László    Majorosné Nagymarosi Rita 

                                   PB elnök                             külső PB tag 


