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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  

 

7/2020. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. július 27. napján 16.30 órakor megtartott, 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának rendes nyilvános ülésén. 

  

Jelen vannak:   

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő, PB Elnök 

Fojtyik József Zsolt képviselő PB tag, 

Puskás Csaba László külső PB tag. 

 

Palkovits János polgármester, 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester, 

Moeller Marietta képviselő, 

Szabó Ildikó képviselő. 

 

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, egy új napirendi pontot vennénk fel halaszthatatlan ügyként, a 32/2020. (VI. 30) KT 

határozat módosítását. Van valakinek módosító indítványa? Amennyiben nincs, szavazzunk a plusz napirendi pont 

felvételéről. Megállapítom, hogy a PB 3 igen szavazattal az új napirendi pontot felvette. Kérem szavazzunk a 

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

pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

28/2020. (VII. 27.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2020. július 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (VI. 30.) KT határozatának 

módosításáról szóló döntés. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Bölcsőde építése Fertőrákoson tárgyú közbeszerzési eljárás keretében való döntés.  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Fertőrákos Manőver utcában meglévő villanyoszlopokra 3 darab, Fertőrákos Meggyesi úton 

meglévő villanyoszlopra 4 darab közvilágítási lámpatest telepítésére beérkezett árajánlatról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákosi Fertőrákos Községi Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről szóló 

döntés.  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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5. Egyebek 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: azonnal 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a napirendek tárgyalására. Korábban hozott határozat módosítása. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Köszönöm. A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a Béke utcai járda és árokfelújításról döntött a testület 2020. 

06. 30. napján. A pályázatot beadtuk, a hiánypótlásban kérte a minisztérium ezt a módosítást, hogy az összeg hogyan 

szerepelje. A beadási határidő kedd, de megbeszéltük velük, hogy kedden van az ülés, így szerdán tudjuk küldeni. 

 

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 

29/2020. (VII. 27.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 32/2020. (VI. 30.) KT határozatának módosításáról szóló döntés előterjesztést és annak 

elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 07. 28. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közbeszerzés alakulása. Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Köszönöm. A volt Takarékszövetkezet helyén megvalósítandó bölcsőde építésére kiírtuk a közbeszerzést. A 

beérkezett ajánlatokat hiánypótoltattuk, azonban sajnos az első helyezett elkövetett egy olyan jellegű hibát, mely a 

jogszabályok szerint nem hiánypótoltatható. A kiküldött árazatlan költségvetésbe beleírt, kihúzta a sort és mást írt 

bele. Ez egy olyan jellegű hiba, hogy az ajánlati kötöttség miatt nem hiánypótoltatható. Akkor követtünk volna el 

hibát, ha ezt hiánypótoltatjuk, mert akkor nem felelünk meg a jogszabályoknak. Ezt az első helyezett természetesen 

kifogásolta, de a testület döntése alapján az Ajánlattevő kizárásra került. Az Ajánlattevő jelezte, hogy ezt a 

döntésünket meg fogja fellebbezni, ha ez megtörténik, akkor hónapokig nem tudjuk aláírni a szerződést a nyertes 

Ajánlattevővel. Sajnos a második helyezettnek sem sikerült teljes egészében teljesíteni a hiánypótlást, ezért őt is ki 

kell zárni. A mai Szakértői Bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy az első és a második helyezett kizárása után a 

3. helyezett Becska Kft ajánlatát fogadja el a testület 69.9 millió Ft + ÁFA összegben, vagy az egész eljárást 

forráshiányra hivatkozva nyilvánítsa eredménytelenné a testület. A TOP pályázatban elnyert összeg bruttó 105 millió 

forint, ebből az építkezésre 65.5 millió Ft + ÁFA fordítható. Az új közbeszerzés esetén az eddig is szűkös 270 napos 

kivitelezést 240 naposra kell leszorítani, mert május utolsó munkanapjáig be kell majd adnunk a működési engedély és 

alapító okirat módosítását az óvoda-bölcsőde egyesített intézmény esetében. Tehát legkésőbb május közepéig jogerős 

használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie az épületnek. Ha ez nem történik meg, akkor 2021. szeptemberében a 

bölcsőde nem tud megnyitni. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Úgy látom, hogy sajnos új közbeszerzést kell kiírnunk. 

 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester: 

Egyetértek. Kit fogunk meghívni a következő közbeszerzési eljárásban? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Meg lehet hívni ezeket a vállalkozásokat is, de akár öt teljesen más vállalkozást is. Én azt javaslom, hogy az első 

három ajánlattevő kerüljön újra meghívásra és keresünk mellé még két vállalkozást. Ezeknek a cégeknek már meg van 

a pályázatuk, más csak a hiánypótlásokat kell beépíteniük. Az első eljárásban a bontási jegyzőkönyv alapján, mely 
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nyilvános, látták a másik cégek ajánlatát, tudják a rendelkezésünkre álló forrás maximális mértékét, így reményeink 

szerint lefelé módosítják az áraikat, valamint az az Ajánlattevő, aki nem adta meg a 36 hónap jótálláson felül a 

maximális 24 hónapos jótállást, az módosítja azt is. Az új közbeszerzési törvény szerint az összességében legjobb 

ajánlatot kell első helyre rangsorolni, amibe az árat legfeljebb 70 %-ban lehet figyelembe venni. Reményeink szerint 5 

év jótállásunk lesz az épületen és az árba is bele fogunk férni. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszönöm a kimerítő tájékoztatást. Én azt javaslom a testület felé, hogy vonjuk vissza a közbeszerzést és írjunk ki egy 

újat 240 napos határidővel. Ezzel van remény, hogy nem csúszik a kivitelezés és talán olcsóbb is lesz. Amennyiben 

nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

30/2020. (VII. 27.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 

által a Bölcsőde építése Fertőrákoson tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, valamint a 

Szakértői Bizottság 2020. 07. 27. napján elkészült javaslatát és azt javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a 

közbeszerzési eljárást – forráshiányra hivatkozva -nyilvánítsa eredménytelenné, valamint új közbeszerzést 

írjon ki. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 07. 28. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közvilágítás bővítés. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Annyival 

egészíteném ki, hogy Schuster Képviselő Úr írt egy levelet, melyben kérte, hogy a Nyárfa soron és a Nyárfa közben is 

legyen bővítés. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha ezt most bevesszük, akkor jöhet a többi utca is. A költségvetés módosításakor úgy döntöttünk, hogy csak Manőver 

utca és Meggyesi úti lámpákat szereltetjük fel, a többit jövőre. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A 2020. évi költségvetéshez kértünk árajánlatokat bővítésre, ez a két utca ebben nincs benn. Új árajánlatot kell 

kérnünk arra, ezt az augusztusi testületi ülésre tudjuk előterjeszteni.  

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Köszönöm. Én azt javaslom a testület felé, hogy ezt a két utcát most fogadjuk el, és a következő ülésre a Nyárfa sor és 

a Nyárfa köz bővítésére kérjünk ajánlatokat. Van észrevétel ehhez? Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

31/2020. (VII. 27.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Manőver utcában meglévő 

villanyoszlopokra 3 darab, Fertőrákos Meggyesi úton meglévő villanyoszlopra 4 darab közvilágítási lámpatest 

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

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a 

Fertőrákos Nyárfa sor és Fertőrákos Nyárfa köz közvilágítás bővítésére kérjen árajánlatot, és azt a 2020. 

augusztus 25. napján tartandó rendes testületi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 07. 28. 

 

Szabó Ildikó képviselő elhagyja az üléstermet. 
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Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Szabad pénzeszközök lekötése. Átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnek. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Köszönöm. 40 millió forintunk volt lekötve, mely július 22. napján lejárt. Takarékszövetkezettel egyeztettünk a 

lehetőségekről. A mostani lekötésünk 0,6 %-ot kamatozott, a Takarékszövetkezetnél jelenleg van egy ún. Ráadás 

betét, mely jobb megoldásnak tűnik. 2 hónapra 0,7 %, 3 hónapra 0,75 %, 6 hónapra 0,85 % és 1 évre 1,1 %-os kamatot 

kínál. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Ha a lekötést felmondjuk, elveszítjük a kamatot? 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Időarányos kamatot akkor is megkapjuk. A Sportöltöző építés számláit előre meg kell finanszíroznunk, utána kapjuk 

vissza az önrésszel csökkentett összeget az MLSZ-től, ezért arra gondoltunk, hogy most csak 20 millió forintot kötünk 

le és azt fél évre. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Támogatom. Van észrevétel ehhez? Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi 

bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

32/2020. (VII. 27.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Fertőrákos Községi 

Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséről szóló előterjesztést és 20 millió forint lekötését javasolja a 

Képviselő-testület részére 6 hónapos időtartamra. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök 

Határidő: 2020. 07. 28. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita PB Elnök: 

Térjünk át az egyebekre. Amennyiben nincs kérdés az egyebekben, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Majorosné Nagymarosi Rita      Fojtyik József Zsolt 

PB Elnök        PB tag 

 

 


