FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK
8/2020. SZÁMÚ
JEGYZŐKÖNYVE
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. augusztus 24. napján 16.00 órakor
megtartott, Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:
Fojtyik József Zsolt képviselő PB tag,
Puskás Csaba László külső PB tag.
Palkovits János polgármester,
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester,
Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. Elnök Asszony
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, így az ülést én vezetem. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk,
Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
33/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2020. augusztus 24-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (6) bekezdése alapján a Német
Önkormányzat Fertőrákossal, mint a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421
Fertőrákos, Fő utca 236/A.) fenntartójával a köznevelési intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon átadásáról szóló vagyonátadási szerződés megkötéséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2.
Fertőrákos területén közvilágítási rendszer bővítésére beérkezett árajánlatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3.
Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4.
Magyar Falu Program keretében kiírt „Szolgálati lakás” (MFP-SZL/2020.) tárgyú pályázaton való
indulásról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
5.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 45.) a Fertőrákos külterület
053/3 helyrajzi számú, a Fertőrákos külterület 053/5 helyrajzi számú, és a Fertőrákos külterület 068/4 helyrajzi
számú, ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
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6.
Fertőrákos vízimalom (Fertőrákos 863 hrsz.) ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének
kezdeményezéséről szóló önkormányzati döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
7.
Fertőrákos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
(előirányzatmódosítás).
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
8.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló
7/2017. (IV. 11.) önk. rendelet módosításáról szóló döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
9.

Egyebek

Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át az első napirendi pontra. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Köszönöm. Vagyonátadási szerződés megkötését írja elő a tanév kezdetére a nemzetiségek jogairól szóló törvény 25.
§ (6) bekezdése. Az iskola vagyonkezelésbe adása a nemzetiségi önkormányzat, mint fenntartó részére szintén
törvényi kötelezés alapján 2018. évben megtörtént, most a teljes vagyont, ingókat és ingatlanokat tulajdonba is kell
adni. A törvény annyi feltételt ír elő, ha a nemzetiségi önkormányzat nem tartja fenn továbbá az iskolát, akkor a
vagyon visszaszáll a települési önkormányzatra.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
34/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 25. § (6) bekezdése alapján a Német Önkormányzat Fertőrákossal, mint a Fertőrákosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) fenntartójával a köznevelési
intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon átadásáról szóló
vagyonátadási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra
javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Közvilágítás.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az előző testületi ülésen felhatalmazott a testület, hogy a Nyárfa sor és a Nyárfa köz közvilágítás bővítésére kérjünk
árajánlatot. A kivitelezővel kinn voltunk a helyszínen, az egyik utcában 2, a másikban négy lámpa kerülne
felszerelésre, összesen 700.000 Ft + ÁFA összegben. Az év elején adott árajánlatait a vállalkozó tartja az idei évben.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
A többi utcában is megcsináltatjuk a bővítést?
Palkovits János polgármester:
Arról volt szó, hogy most csak ebben a kettőben a korábbiakon túl és a jövő évben térünk vissza a maradékra.
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Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
35/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Fertőrákos területén közvilágítási
rendszer bővítésére beérkezett árajánlatról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra
javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Ösztöndíj pályázat.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Minden évben kiírásra kerül augusztusban és a szeptemberi testületi ülésen dönt róla a testület. A tavalyi évben 5
pályázót támogattunk, erre a fedezet rendelkezésre áll. A pályázat az előterjesztés melléklete, amit kifüggesztünk több
helyre is, valamint a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is megjelentetünk. Az eddigi pályázóinkat pedig
közvetlenül tájékoztatjuk a lehetőségről.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
36/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj
kiírásáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Magyar Falu Program keretében kiírásra került a Szolgálati lakás pályázat, 30 millió forintra lehet összesen pályázni.
A tavalyi évben a Fő utca 190. ingatlanban a volt Jegyzői és Szociális iroda helyiségeiben megterveztettünk egy
szolgálati lakást, melyet a tervezői értékbecslés alapján 12 millió forintból lehetne kialakítani. Ezt a tervezővel 2020as árakra átszámoltatjuk. A pályázatban 2 millió forintért lehet bútorra is pályázni, valamint elszámolható a tervezési
díj, műszaki ellenőr díja és a projektmenedzsment is. Úgy számolunk, hogy kb. 18 millió forintból hozható ki a
felújítás.
Földes Tamás:
Van jelentkező szolgálati lakásra?
Palkovits János polgármester:
Az iskolából többen is jelentkeztek.
Puskás Csaba László külsős PB tag:
Engem is megkerestek már az iskolából, egy fiatal pedagógus bére gyakorlatilag elmegy egy soproni albérletre.
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Földes Tamás:
Attól nem tartok, hogy Sopron mellett nem találunk pedagógust. Ha ott szolgálati lakás lesz, akkor a közösségi ház ott
nem valósítható meg.
Palkovits János polgármester:
A közösségi házat hátrébb lehet húzni és hátulról lenne a bejárat.. A mérete amúgy is kicsi, azt meg kellene
nagyobbítani a terveken.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
37/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Magyar Falu Program keretében kiírt
„Szolgálati lakás” (MFP-SZL/2020.) tárgyú pályázaton való indulásról szóló előterjesztést és azt a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az elkészült Margitbányai út területét adjuk át ingyenesen a Magyar Állam részére, mert országos közút lett. A
szervízutat, ami a régi úttest, az önkormányzati tulajdonban marad.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal
az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
38/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 45.) a Fertőrákos külterület 053/3 helyrajzi számú, a Fertőrákos külterület
053/5 helyrajzi számú, és a Fertőrákos külterület 068/4 helyrajzi számú, ingatlanok tulajdonjogának
térítésmentes átruházásáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Vízimalom átvételének kezdeményezése.
Palkovits János polgármester:
A Patak sori kerékpárút átadásán Révész Máriusz Kormánybiztos Úrral történt tárgyalásra tekintettel
kezdeményeznénk újra a vízimalom átvételét a Magyar Államtól. Az épület kapuja kb. 15 éve ki se lett nyitva, nagyon
romlik az állapota. Ő tudna támogatást szerezni és az épületben olcsó turistaszállást tudnánk kialakítani. Öt év
fenntartási időszakot követően pedig tovább mehetünk.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Ha megkapjuk az épületet, de nem kapjuk meg rá a támogatást?
Palkovits János polgármester:
Akkor nem csinálunk vele semmit.
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Földes Tamás:
Annyit javasolnék, hogy a határozatban „ifjúsági és kerékpáros turista szállás kialakítása”, mint elérendő cél
szerepeljen.
Palkovits János polgármester:
Módosítjuk.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
39/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Fertőrákos vízimalom (Fertőrákos 863
hrsz.) ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló előterjesztést és azt a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Előirányzatmódosítások. Átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző:
Köszönöm.
Az Önkormányzatnál többletbevétel keletkezett földterület értékesítésből (7.570.000.- Ft), TB finanszírozásból
(2.549.100.- Ft), közműfejlesztési hozzájárulásból (40.000.- Ft) és a Vízmű által kifizetett 2019. évi osztalékból
(2.860.000.- Ft). Ezeket a többletbevételeket saját hatáskörben személyi juttatásokra és járulékaira (védőnő), dologi
kiadásokra, beruházásokra, valamint tartalékba csoportosítottuk át. Az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal
többletbevételeit dologi kiadásokra csoportosítottuk át.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázaton elnyert támogatás
összege beérkezett, kiadási oldalon a beruházások összegét növeli.
Bérkompenzációra a központi költségvetés 2020. január 01-től július 31-ig terjedő időszakra 191.785,--Ft-ot utalt ki
az önkormányzat részére, melyből 111.298,--Ft az Óvodát, 80.487,--Ft a Polgármesteri Hivatalt illeti.
A védőnő egyszeri támogatására (a 275/2020. (VI.12.) kormányrendelet alapján) 587.500.- Ft-ot kapott az
Önkormányzat, melyet személyi juttatásokra és járulékra csoportosítottunk át.
A Magyar Falu Program Orvosi eszközök pályázaton elnyert támogatás összege 2.807.543.- Ft, melyet kiadási oldalon
beruházásokra könyveltünk.
A május havi felmérés és a tervezett étkezők létszáma alapján az Önkormányzatnál 29.220.- Ft működési pótigény és
1.440.855.- Ft étkezés lemondás keletkezett, ennek levonása a támogatásból 6 havi részletben történik, az első részlet
könyvelése a július havi támogatással megtörtént, kiadási oldalon a dologi kiadásainkat csökkentettük.
A 305/2020. (VI.30.) kormányrendelet alapján a minimálbér 2020. január 01.-i emelkedésére és a pedagógusok
részére 2020. július 01.-től juttatott ágazati pótlékra 4.989.631.- Ft-ot kapott az Önkormányzat. Előzetes számításaink
és a közölt finanszírozási adatok szerint ebből az összegből 136.071.- Ft az Önkormányzatot, 2.630.246.- Ft az
Óvodát, 212.331.- Ft a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, ezen összegeket kiadási oldalon személyi juttatásokra és
járulékokra könyveltük. A támogatásból e számítások szerint 2.010.983.- Ft-ot mint fel nem használt támogatást
vissza kell fizetnünk, ezt az összeget tartalékba helyeztük.
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál kiadási oldalon 32.054.701.- Ft értékben a
tartalék terhére az alábbi tételek miatt:
- 2018. és 2019. évi beszámolók után fizetendő összeg átcsoportosítása (9.646.685.-Ft),
- téli rezsicsökkentés támogatás elszámolás visszafizetése (40.000.- Ft),
- Óvoda udvar felújítására Magyar Falu Program pályázatán 2019-ben elnyert támogatás tartalékból
kivezetés (4.999.998.- Ft),
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-

Vízmű közműberuházások többletkiadások rendezése (6.350.000.- Ft),
kiadási előirányzatok rendezése (10.039.809.- Ft),
Kőfejtő bérleti díj tartalékhoz könyvelt többletbevételének rendezése dologi kiadásra (978.209.- Ft).
személyi juttatások és járulékok között az előirányzatok rendezésére átkönyveltünk 130.000.- Ft-ot.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm a tájékoztatást. Van kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi
bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
40/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Fertőrákos Községi Önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület
részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.

Fojtyik József Zsolt PB tag:
Házasságkötési rendelt módosítása.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Két helyen módosítanánk a rendelet, egy technikai jellegű módosítás lenne, hogy a hivatal bankszámlájára kell
befizetni a díjakat, ezt vezetnénk át, illetve a díjakon emelnénk. A környékbeli településeken 50.000 Ft a munkaidőn
kívüli esküvőknek, a más helyszínen tartott esküvők esetén 90.000-150.000 Ft közötti összegek is vannak. Ennyire
természetesen mi nem emelnénk, nem szeretnénk elriasztani a házasulandókat.
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester:
A fertőrákosiaknak nem lehetne kedvezmény?
Palkovits János polgármester:
Nem lehet így differenciálni, de a munkaidőben és a hivatal épületében tartott esküvő eddig is és ezután is ingyenes
lesz.
Fojtyik József Zsolt PB tag:
Köszönöm. Van további kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Pénzügyi bizottság 2
igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
41/2020. (VIII. 24.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás
ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (IV. 11.) önk. rendelet módosításáról szóló
előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Felelős:
Határidő:

Fojtyik József Zsolt PB tag
2020. 08. 25.
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Fojtyik József Zsolt PB tag:
Térjünk át az egyebekre. Amennyiben nincs kérdés az egyebekben, az ülést bezárom.

Kmf.
Fojtyik József Zsolt
PB tag

Puskás Csaba László
PB külsős tag
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