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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  

 

2/2020. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. február 24. napján 16.00 órakor 

megtartott, Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának rendes nyilvános ülésén. 

  

Jelen vannak:   

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő, Elnök 

Fojtyik József Zsolt képviselő, 

Puskás Csaba László külső PB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző,  

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

napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta 

el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

4/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2020. február 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Németh Lajos és Némethné Takács Judit (mindketten Fertőrákos Kiserdő utca 4.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Mihály András és Mihályné dr. Závecz Szilvia (mindketten 9400 Sopron, Várkerület 11.) 

kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. A Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 1050/74 hrsz. ingatlan 

vezetékes ivóvíz bekötésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. A helyi építési szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának 

kezdeményezése [132/2019. (XII. 10.) KT határozat módosítása].  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Német Önkormányzat Fertőrákos tájékoztatása a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI ingó és 

ingatlanvagyonának állapotáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati 

rendeletének módosítása (előirányzat módosítás). 
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Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének II. fordulós megtárgyalása és az arról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Egyebek 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a napirendek tárgyalására. Németh Lajos és feleségének kérelme. Azzal a kéréssel fordultak ismételten 

önkormányzatunkhoz, hogy az ő esetükben tegyünk kivételt az útra való túlterjeszkedésre. A határozati javaslat arról 

szól, hogy korábbi döntéseinket fenntartsuk. Nem tudják megvásárolni a területet, mert az út, nem forgalomképes.  

 

Palkovits János polgármester: 

Nem lehet eladni, ha el lehetett volna, akkor rég le tudtuk volna zárni az ügyet. 

 

Fojtyik József Zsolt képviselő, PB tag: 

Már mindenki elkezdett visszavonulni. 

 

Puskás Csaba László külső PB tag: 

Időhúzásnak érzem. Többször tárgyaltuk a kérdést. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

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

szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

5/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Fertőrákos Kiserdő utcai ingatlanok 

önkormányzati útra való túlterjeszkedéséről szóló előterjesztést, valamint Németh Lajos és Némethné Takács 

Judit (mindketten Fertőrákos, Kiserdő utca 4.) 2020. 01. 30. napján kelt kérelmét és a korábbi határozatokban 

foglalt döntéseinek [22/2019. (III. 26.) KT határozat; 55/2019. (V. 28.) KT határozat; 66/2019. (VI. 25.) KT 

határozat; 135/2019. (XII. 10.) KT határozat] fenntartását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 02. 25. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Mihály András és Mihályné dr. Závecz Szilvia kérelme, akik 2019. 

szeptemberében vásároltak egy telket. A HÉSZ szerinti telekalakítást a korábbi tulajdonos elvégezte, de az ivóvíz és a 

szennyvíz közterületre került. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor a korábbi tulajdonossal folyt  a tárgyalás, azt is 

kellett tudnia, hogy a víz közterületre fog kerülni. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem volt tárgyalás, elkészítette a vázrajzot és leadta az utat. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Bennem az merült fel, hogy miért nem az előző tulajdonostól kéri a költségek viselését? Úgy érzem, olyan költségeket 

akarnak az önkormányzattal kifizettetni, melyet az eladó és a vevő között kellene letárgyalni. 

 

Palkovits János polgármester: 

Lehetünk annyira nagyvonalúak, hogy a tulajdonos ingyenesen leadta a területét közút céljára, ráadásul mindkét 

oldalon, hogy ezt kifizetjük. 
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Puskás Csaba László külső PB tag: 

Mennyire fedi egymást a két költség? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem tudom mennyire fedi egymást, most nem tudom pontosan mennyi négyzetmétert adtak le. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszönöm. Azt gondolom én is, hogy az eladó és a vevő egyezzenek meg a költségekről, ezt ne az önkormányzat 

fizesse. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 nem 

szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el. Térjünk át a következő napirendi pontra. 1050/47 hrsz. ivóvíz 

bekötése. Ha jól gondolom, akkor ez a Szőlős utca és Pataki István utca sarkán lévő telek. Ha bevezettetjük a vizet, a 

telek értéke nőni fog. Három árajánlatot kértünk, mely közül az A.G.L Kft. ajánlata a legkedvezőbb.  

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Fertőrákos Déli lakótelep szennyvíz beruházás elkészülte után az érintett területen telekalakítás válik szükségessé, a 

korábbi HÉSZ módosítás során úgy alakítottuk ki a szabályozási vonalat, hogy ott egy építő telek alakuljon ki. Erre a 

telekre a beruházó saját költségén megterveztette a szennyvíz bekötést, valamint azt ingyenesen meg is valósítja, már 

csak az ivóvíz bekötést kellene állnia az önkormányzatnak.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

A forgalmi rendet ez mennyiben érintené? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A kialakult 4 méter széles murvázott szervízutat lehetne a továbbiakban is használni, de csak egyirányú közlekedésre, 

a lakótelepről lejövő forgalomra. Felfelé a Pataki Istvánon kellene menni. A 4 méter széles út nem elegendő a 

kétirányú biztonságos forgalomra. A mi helyi utunk, annak forgalmi rendjét mi alakítjuk ki.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

A költség a K334 rovatszámon lenne elszámolva? Ez most nincs benne a költségvetési javaslatban? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Most nincs benne, később jöttek be az ajánlatok, már nem akartuk utólag áttervezni. A K334 soron több beruházás is 

szerepel, nem biztos, hogy minden beruházás meg fog valósulni és az első előirányzat módosítás során átvezetésre 

kerülne ez az összeg. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

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

szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

6/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában 

álló Fertőrákos 1050/74 helyrajzi számú ingatlan ivóvízbekötésére beérkezett árajánlatokat és azok 

közül A.G.L. Kft. (9400 Sopron, Újdűlő utca 34.) 2020. 02. 10. napján kelt árajánlatát javasolja 

elfogadni a Képviselő-testület részére 498.750 Ft + ÁFA, azaz négyszázkilencvennyolcezer - 

hétszázötven forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat és szervei 2020. évi 

költségvetés K334 rovatszámán kerül elszámolásra.  
 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 02. 25. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. HÉSZ módosítása. Már többször nekifutottunk, van egy kérelem 

visszavonása és egy új kérelem. Új árajánlatot kértünk, ami 750.000 Ft + ÁFA. 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

Dr. Tóka József a kérelmét visszavonta, valamint Zollner Zoltán adott be egy új kérelmet, hogy a Kiserdő utcában 

lévő telkét külön szeretné bontani. A jelenlegi HÉSZ utcafronti szélességi szabályai miatt ez nem lehetséges, de mivel 

korábban ez két külön telek volt, így a tervezővel megbeszéltük, hogy ez egy módosítással visszaállítható. A 

kérelmezőt tájékoztattam ennek költségéről, melyet vállal. Ha holnap elfogadja a testület is, akkor befizetik és mehet a 

módosítás. A többi kérelmező már befizette a ráeső részt. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

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

az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

7/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Fertőrákos Községre vonatkozó helyi 

építési szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület 

részére. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 02. 25. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Német Önkormányzat tájékoztatása az iskola ingó és ingatlan vagyonáról. A 

két önkormányzat között kötött vagyonkezelési szerződés alapján erre minden év február 15. napjáig kerül sor, ezt 

benyújtotta a Német Önkormányzat Elnöke. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

8/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Német Önkormányzat Fertőrákos 

tájékoztatását a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI ingó és ingatlanvagyonának állapotáról és annak 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 02. 25. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzatmódosítás. Gazdálkodási ügyintéző elkészítette a rendelet-

tervezetet és a táblázatokat, átadom neki a szót. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Köszönöm. Augusztusban volt egy előirányzat módosítás, az azóta eltelt 5 hónap módosításait vezetnénk most át. 

Külön elkészítettük az önkormányzat és intézményeire vonatkozó szöveges beszámolót. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat 

1. Saját hatáskörben többletbevételből (közhatalmi bevételek, működési bevételek és közművesítési hozzájárulás 

többletbevétele) történt átcsoportosítás dologi kiadásokra és tartalékra. 

2. Bérkompenzációra a központi költségvetés 2019. augusztus 01-től december 31-ig terjedő időszakra 106.926,--Ft-ot 

utalt ki az önkormányzat részére, melyből 42.890,--Ft az óvodát, 64.036,--Ft a polgármesteri hivatalt illeti.   

3. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 363.642.- Ft kiegészítő támogatást biztosít a 

Kincstár, folyósítása 6 havi részletben történik, az elszámolt időszakban 5 havi részletet kaptunk (303.035.- Ft). 

4. A pedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának elszámolása december hónapban történt (4 fő pedagógus 

végzettséggel nem rendelkező dolgozó), a támogatás rendezése 2.765.983.- Ft csökkenést jelent, mellyel az Óvodának 

tovább utalt támogatást is csökkentettük. 

5. Gyermekétkeztetés póttámogatására (étkeztetett létszám alapján) 665.691.- Ft-ot kapott az Önkormányzat, melyet 

dologi kiadásokra (vásárolt élelmezésre) átcsoportosítottunk. 
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Palkovits János polgármester kimegy az ülésteremből. 

 

6. A védőnő béremelésének rendezésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól 639.000.- Ft-ot kapott az 

Önkormányzat, melyet személyi juttatásokra és járulékokra csoportosítottunk át. 

7. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvar pályázaton elnyert támogatás 4.999.998.- Ft, melynek 

átcsoportosítása felújításra megtörtént. 

8. 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. 

Az előző időszakban elszámolt összegen felül a tartalékba átcsoportosított összegből még elszámolható volt 91.098.- 

Ft (garantált bérminimummal felvett új dolgozó bérére), melyet személyi juttatásokra és járulékra csoportosítottunk át. 

9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az Önkormányzatnál rendeletben elfogadott 

átcsoportosítások miatt (tárgyi eszközök beszerzése, 2018. évi visszafizetési kötelezettség rendezése, Főzőkonyha 

pótmunkák kifizetése, Kápolna utca csapadékvíz elvezető rendszer felújítása), valamint az előirányzatok teljesítési 

szintre történő kiigazítása miatt (az így felszabaduló előirányzat visszakerült az önkormányzat tartalékai közé). 

 

Polgármesteri Hivatal 

1. Saját hatáskörben többletbevételből történt átcsoportosítás dologi kiadásokra. 

2. Bérkompenzációra a Hivatal 64.036.- Ft-ot kapott, átcsoportosítása személyi juttatásokra és járulékra megtörtént. 

3. Az Önkormányzati választások lebonyolítására a Hivatal 1.040.269.- Ft-ot kapott, az összeg átvezetése személyi 

juttatásokra, járulékra és dologi kiadásokra megtörtént. 

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az előirányzatok teljesítési szintre történő kiigazítása 

miatt. 

   

Fertőrákosi Óvoda 

1. Saját hatáskörben többletbevételből történt átcsoportosítás dologi kiadásokra. 

2. Bérkompenzációra az Óvoda 42.890.- Ft-ot kapott, mely összeget személyi juttatásokra és járulékokra 

csoportosítottuk át. 

3. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz biztosított támogatás átvezetése az 

Önkormányzattól megtörtént, a támogatást személyi juttatásokra és járulékokra csoportosítottuk át. 

4. A pedagógusok munkáját segítők támogatásának elszámolása kapcsán felmerült támogatás csökkenés átvezetése 

megtörtént, az Óvodánál ez a személyi juttatások és járulékaik csökkenését jelenti. 

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség az előirányzatok teljesítési szintre történő kiigazítása 

miatt. 

 

Palkovits János polgármester visszaérkezik az ülésterembe. 

 

A Fertőrákosi Önkormányzat költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások után 

500.164.574,-- Ft-ra módosultak. 

A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások 

miatt 46.608.493,-- Ft-ra módosultak. 

A Fertőrákosi Óvoda költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások miatt 55.592.872,-

- Ft-ra módosultak. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszönjük a beszámolót. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

9/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

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

költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról (előirányzat módosítás) szóló 

előterjesztést és rendelet-tervezetet és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 02. 25. 
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Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Költségvetés II. forduló. Gazdálkodási ügyintéző elkészítette a rendelet-

tervezetet és a táblázatokat, átadom neki a szót. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Köszönöm. Az első forduló tárgyalása során felmerült változásokat vezettük át.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

A főösszegek az érdekesek és a kiegészítő táblázat. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 463.373.759 forint. 

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 
 

Működési bevételek összesen: 305 448 748 Ft, ebből 

működési célú támogatások ÁH-n belülről 162 245 634 Ft, 

közhatalmi bevételek 72 537 964 Ft, 

működési bevételek 70 665 150 Ft, 

működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft. 

        

Felhalmozási bevételek összesen: 26 614 173 Ft, ebből 

felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 20 000 000 Ft, 

felhalmozási bevételek 6 614 173 Ft, 

felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft. 

        

Finanszírozási bevételek összesen: 131 310 838 Ft, ebből 

belföldi értékpapírok bevételei 40 000 000 Ft, 

maradvány igénybevétele 91 310 838 Ft. 

 

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként: 

      

Működési kiadások összesen 247 112 661 Ft, 

Személyi juttatások 23 898 536 Ft, 

Munkaadókat terhelő járulékok 4 348 629 Ft, 

Dologi kiadások 109 224 880 Ft, 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 910 000 Ft, 

Egyéb működési célú kiadások 99 730 616 Ft, 

Ebből tartalék:50.151.551 Ft.   

        

Felhalmozási kiadások összesen 115 749 786 Ft, 

Beruházások 100 865 243 Ft, 

Felújítások 14 884 543 Ft, 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft. 

        

Finanszírozási kiadások összesen 100 511 312 Ft, 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 851 313 Ft, 

Központi irányító szervi támogatás folyósítása 94 659 999 Ft. 

 

Meg kell osztani a kiadásokat és a bevételeket is kötelező és önként vállalt feladatonként.                                                   

Az önkormányzat bevételeiből 

a kötelező feladatok bevételei 234 783 598 Ft, 

az önként vállalt feladatok bevételei 228 590 161 Ft, 

állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft. 

 

Az önkormányzat kiadásaiból 

a kötelező feladatok kiadásai 234 783 598 Ft, 

az önként vállalt feladatok kiadásai 228 590 161 Ft, 

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft. 
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A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összege 40.460.598 forint. 

 

Az Óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 60.949.138 forint. 

 

A rendelet tervezet 18 § (2) bekezdése tartalmazza a Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évben. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Az adóbevételek a közhatalmi bevételek? 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó: 

Igen, több mint 72 millió forint. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Hogy áll a beszedés? 

 

Földes Tamás: 

Hogyan állnak a 2019. évi adótartozások? Kérnék róla egy kimutatást, tudom, hogy későn szólók. Nem véletlenül 

mondom, hogy 7 év szűk esztendő következik. Minden fillér számítani fog. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nincs sok kintlévőségünk. Az adós kolléga mindent megtesz, gépkocsit vonat ki, fizetésből tilt le. Ha jön valaki 

igazolásért, vagy támogatásért, azt is csak akkor adjuk ki, ha befizeti az adó és egyéb tartozását az önkormányzat felé.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszönjük a beszámolót. Van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

10/2020. (II. 24.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2020. évi 

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

részére. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 02. 25. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át az egyebek tárgyalására. Gyógyszertár. Jegyző Úr kiküldte a gyógyszertárral kapcsolatos ügyvédi levelet. 

Személy szerint az a véleményem, vérlázító. 10.000 forintos emelésről van szó és elmegy ügyvédhez. Szerintem 

nézzük meg a bérleti szerződést, hogy mik a felmondás lehetőségei. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

90 napos felmondással lehet felmondani. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Az a véleményem, hogy másik gyógyszertárat kell keresni. 

 

Földes Tamás: 

De addig ne mondjuk fel, amíg nincs másik. És a szerződést ügyvéddel bontassuk fel, mert bele fognak kötni az élő 

fába is. 

 

Puskás Csaba László külső PB tag: 

Én is bejöttem a Jegyző Úrhoz, nekem is ez a véleményem. 
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Palkovits János polgármester: 

Van lakásunk, amit majdnem ennyiért adunk ki. Ha gondoljátok, futunk egy kört és a következő rendes ülésre 

előterjesztést készítünk róla. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Amennyiben nincs kérdés az egyebekben, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

Majorosné Nagymarosi Rita      Fojtyik József Zsolt 

PB Elnök        PB tag 

 

 

 

 

 


