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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  

 

15/2019. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. december 18. napján 16.00 órakor 

megtartott, Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának rendkívüli nyilvános ülésén. 

  

Jelen vannak:   

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő, Elnök 

Fojtyik József Zsolt képviselő, 

Puskás Csaba László külső PB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. A kiküldött 

napirendi pontot tárgyalnánk. Van valakinek módosító indítványa? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirendi 

pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

80/2019. (XII. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2019. december 18-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. Az újonnan építendő Fertőrákosi sportöltöző (Fertőrákos 03/3 hrsz.) kiviteli tervdokumentáció 

elkészítésére beérkezett ajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a napirendi pont tárgyalására. Sportöltöző kiviteli tervei. Nem tudom az előzményeket mennyire kell 

ismertetni. Lényeg az, hogy a pályázatot megnyertük, az egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 

a kiviteli tervek költségét finanszírozza meg, mert ez a pályázatban nem elszámolható. Az önkormányzat bekért három 

árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbbet javaslom elfogadni. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem 

szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

81/2019. (XII. 18.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület 

kezdeményezése alapján az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes Fertőrákos 

külterület 03/3 helyrajzi számú ingatlanra új sportöltöző épület kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 

beérkezett ajánlatokról szóló előterjesztést és azok közül az AZ Építészstúdió Kft. (9492 Fertőhomok, Vasút sor 
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42.) 2019. december 16. napján beérkezett árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testületnek 3.200.000 Ft 

+ ÁFA, azaz hárommillió-kettőszázezer forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat és 

szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére 

kerül elszámolásra. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszönöm a megjelenést, békés, boldog ünnepeket kívánok mindenkinek, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Majorosné Nagymarosi Rita      Fojtyik József Zsolt 

PB Elnök        PB tag 

 

 

 

 

 


