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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

1/2022. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2022. január 25. napján 16.15 órakor megtartott, 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésén. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Moeller Marietta képviselő, 

Schuster Roland képviselő, 

Szabó Ildikó képviselő, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző, 

Dr. Nagy Attila jegyző, jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket és a lakosság részéről megjelenteket. Külön szeretném köszönteni dr. Herczeg 

Zoltán Alezredes Urat, rendőrkapitányt, Csiszár Gyula Alezredes Urat, Alosztályvezető Urat, valamint Novák István 

főtörzszászlóst, Körzeti Megbízott Urat.  Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést 

megnyitom. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 

4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 25-i nyílt ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Rendőrségi beszámoló Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Varga István (9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor 5.) ingatlanvásárlási kérelme (Fertőrákos 418 és 419 

hrsz.). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Német Önkormányzat Fertőrákossal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

5. Magyar Falu Program keretében kiírt „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása” (MFP-KEB/2022.) tárgyú pályázatra történő jelentkezésről szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Magyar Falu Program keretében kiírt „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” 

(MFP-SZLOSZL/2022.) tárgyú pályázatra történő jelentkezésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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7. Magyar Falu Program keretében kiírt „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” (MFP-

BJA/2022.) tárgyú pályázatra történő jelentkezésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Magyar Falu Program keretében kiírt „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” (MFP-

ÖTIK/2022/6.) tárgyú pályázatra történő jelentkezésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Fertőrákos Fertő utcai felújítandó járdaszakaszra beadandó pályázatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Polgármester tiszteletdíjának megállapításáról. 

Előterjesztés: dr. Nagy Attila jegyző 

 

11. Az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetésének elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

12. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolómat mondanám el. 

Lejárt határidejű határozatok 

88/2021. A 2022. évi belső ellenőrzési tervről a belső ellenőrzést ellátó Soproni Polgármesteri Hivatalt tájékoztattuk. 

89/2021. Hulladéktársulási Tanács tag jelöléséről a Tanácsot tájékoztattuk. 

 

Fontosabb események: 

December 18. Adventi vásár és koncert. 

December 30. óévbúcsúztató rendezvény. 

Január 5. volt rendőrlakás bejárása tervezővel. 

Január 17. Költségvetés tervezetének megbeszélése Képviselő-testületi tagokkal. 

Január 19. Fertőrákos ún. déli lakótelep szennyvízberuházás munkaterület átadása. 

 

Palkovits János polgármester: 

Van kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Térjünk rá az első 

napirendi pontra, ami a rendőrségi beszámoló. Ismét szeretném köszönteni dr. Herczeg Zoltán Alezredes Urat, 

rendőrkapitányt, Csiszár Gyula Alezredes Urat, Alosztályvezető Urat, valamint Novák István főtörzszászlóst, Körzeti 

Megbízottat. A rendőrségi beszámolót írásban mindenki megkapta. Az elmúlt évekhez képest kis mértékben romlottak 

a számok, de a település szintjén ez nem jelent semmi olyat, amiért aggódni kellene. Átadom a szót a Rendőrkapitány 

Úrnak. 

 

Dr. Herczeg Zoltán Alezredes, Rendőrkapitány: 

Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk az írásos 

beszámolónkat szóban is kiegészíteni. Az írásos beszámoló számai mögött a tevékenységet is látni kell. A 

Polgármester Úr azt mondta, hogy romlottak a számok, a szubjektív biztonságérzet a helyiek érzik. A 2020. évtől 

zárva volt a világ, a közterületi bűncselekmények száma csökkent, ennek egy része áttevődött a családon belülre, 

illetve a virtuális térbe, az internetes csalások száma növekedett meg. A településre vonatkozó közbiztonsági helyzet 

kiegyensúlyozott. Azt szeretném kérni az önkormányzattól, amennyiben anyagi lehetőségeik engedik, térfigyelő 

kamerarendszer kiépítését valósítsák meg, legalább a település bejövő útjain, mert ez a rendőrség részére nagy 

segítséget jelent. Baleseti helyzet. 18 baleset szerepel a beszámolóban, de ebben benne van az M85 bizonyos szakasza 

is. A beszámoló említi a közlekedési szabálysértéseket. A rendőrségnek van preventív nevelő feladata is. A kisebb 

súlyú jogsértések esetén elsősorban figyelmeztetünk, a súlyosabb cselekményeknél, potenciális balesetveszélyes 

helyzeteknél büntetünk, ilyen például az ittas vezetés, elsőbbségadás meg nem adása, vezetés közben telefonálás. A 

közterületi állomány érkezésem előtt 3 alosztályból áll, ez átszervezésre került és 2 részre lett osztva: Soproni régió, 

ahová Sopron és a környékbeli települések, így Fertőrákos is tartozik, valamint a Vidéki körzet. A KMB rendszer 
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lényege, hogy helyi szinten mindenki ismerje, eljussanak az információk hozzá, de legyen respektje is. Fokozatosság 

elve itt is jelen legyen, de a zéró tolerancia is bizonyos esetekben. Dobos Béla kérte az áthelyezését egy másik 

szolgálati helyre, amihez hozzájárultam. Az új Körzeti megbízott Novák István főtörzszászlós. 1990-ben szerelt fel, a 

készenléti rendőrségen volt, a későbbiekben került Sopronba. Bánfalván él a családjával. Bármilyen közbiztonságot 

érintő probléma van, keressék bizalommal. Nagy Márk társa Harka és Ágfalva KMB-je, akivel váltásban dolgoznak. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönjük a beszámoló kiegészítését és üdvözöljük a Körzeti Megbízott Urat. 

Azt szeretném Önöknek jelezni, hogy Sopronkőhida felé egy új lakótelep épül, ahol a rossz utat megcsináltattuk a fő 

útig, ahol elsőbbségadás és kötelező haladási irány tábla is van a falu felé, valamint záróvonal, azonban a falu felől 

sajnos nagyon sokan mennek ennek ellenére Sopron felé. 

 

Moeller Marietta képviselő: 

Behajtani tilos táblát javaslok kihelyezni, hogy csak Sopron felől lehessen behajtani, kifelé nem. Szerintem ez járható 

út. 

 

Palkovits János polgármester: 

Mindent meg kell próbálni. Problémát okoz a Fő utcai kerékpárút, hogy sokan a hídjukon állnak meg és rálógnak a 

járdásra, hogy sem gyalog, sem babakocsival nem lehet elférni és még az útra is kilógnak. 

 

Moeller Marietta képviselő: 

Az iskola előtti reggeli megállást szeretném jelezni. Sok szülő megáll, kiszáll, bekíséri a gyerekét. Igazgató Úr már 

kérte őket, hogy ezt ne csinálják, de nem sokat ért. 

 

Schuster Roland képviselő: 

Ugyanez a helyzet a postánál is, csak egy órát lehetne parkolni, de valaki ott tárolja az autóját. Barlangszínháznál is 

előadások alatt sok a szabálytalan parkoló. Tudjuk, hogy kevés a parkoló, de kellene valami megoldás. 

 

Dr. Herczeg Zoltán Alezredes, Rendőrkapitány: 

Köszönöm a jelzéseket, figyelni fogunk rá. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm a megjelenést és a beszámolót. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. Varga István ingatlanvásárlási kérelme. Az írásos előterjesztést mindenki 

megkapta. A terület nem hasznosítható, közterületről nem megközelíthető és természetesen nem beépíthető. 

Kérelmező azért kéri, mert az alatta lévő udvar az övé, föntről ne tudják azt megközelíteni. 

 

Szabó Ildikó képviselő: 

Csak munkát vesz magának. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta azzal a javaslattal, hogy a fentiekre tekintettel ne liciten 

legyen értékesítésre, hanem közvetlenül. 

 

Schuster Roland képviselő: 

Eddig se jelentkeztek a licitekre. 
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Palkovits János polgármester: 

Ezzel a javaslattal, mint előterjesztő módosítom az előterjesztést. Minősített többség és név szerinti szavazás 

szükséges. Kérem szavazzunk.  

 

Palkovits János  Igen, 

Moeller Marietta  Igen 

Schuster Roland  Igen 

Szabó Ildikó   Igen 

 

Palkovits János polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

3/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga István 9421 Fertőrákos, Felsőszikla 

sor 5. szám alatti lakos 2021. 12. 08. napján kelt kérelmében, valamint Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, 

Hérics utca 4.) 2022. január 19. napján kelt értékbecslését (továbbiakban Értékbecslés) és úgy határozott, hogy 

az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, forgalomképes vagyontárgyként nyilvántartott Fertőrákos 418 és 419 

helyrajzi számú ingatlanokat együttesen, összesen bruttó 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint áron 

értékesítse a kérelmező részére. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

tájékoztassa, valamint felhatalmazza, hogy az adásvételi szerződést aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2022. 03. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzattal. Módosítás 

részünkről nem szükséges, a másik fél sem jelzett ilyen szándékot részünkre. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

4/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Községi Önkormányzat 113/2019. (XI. 26.) 

KT határozatával és a Német Önkormányzat Fertőrákos 61/2019. (XI. 26.) NÖ határozatával elfogadott 

Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és annak módosítását nem kezdeményezi. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az SZMSZ melléklete a kiadmányozási szabályzat, mely módosításra kerül. Az SZMSZ-t egyéb részben nem 

módosítjuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5/2022. (I. 25.) KT határozata 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú mellékletét és azt jelen határozat elválaszthatatlan melléklete 

szerint 2022. február 1. napi hatállyal elfogadja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2022. 02. 01. 

 

Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  

5. számú melléklete jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közösségszervező pályázat a Magyar Falu Programban. Tompa Juditot 

tavaly vettük fel pályázati pénzből. Egy évre szól a megbízása, ezt hosszabbítanánk meg. Nagyon meg vagyunk vele 

elégedve. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

6/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt 

„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” (MFP-KEB/2022) 

tárgyú pályázatra történő jelentkezésről szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot 1 fő 

teljes állású közösségszervezőre és eszközbeszerzésre adja be és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2022. 02. 05. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Rendőrlakás felújítására beadandó pályázat. Az épület teljesen megújulna 

belőle kívülről és a szolgálati lakás kerülne belül felújításra. A volt KMB iroda nem kerül bele, de meg lesz tervezve, 

és keresünk rá forrást. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. Amennyiben nincs kérdés, kérem 

szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt 

„Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” (MFP-SZLOSZL/2022.) tárgyú pályázatra 

történő jelentkezésről szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az 

önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos Pataki István utca 16. (Fertőrákos 1051/36 helyrajzi szám) 

felújítására adja be és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2022. 02. 12. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Járdaépítésre 10 millió forintért pályázunk. A Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2022. (I. 25.) KT határozata 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt 

„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” (MFP-BJA/2022.) tárgyú pályázatra történő jelentkezésről 

szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az 

önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 346/1; 346/2 (Fertőrákos Kőbánya sor) és 421/2 helyrajzi 

számú (Fertőrákos Középszikla sor) járdaszakaszok felújítására adja be és a szükséges nyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2022. 02. 08. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Önkormányzati ingatlanok fejlesztése, ahol 5 millióig lehet pályázni. Itt 

sátorbeszerzésre pályáznánk. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. Amennyiben nincs kérdés, 

kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt 

„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” (MFP-ÖTIK/2022/6.) tárgyú pályázatra történő 

jelentkezésről szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a 

Pályázati kiírás MFP-ÖTIK/2022/6 c) pontja alapján adja be és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2022. 02. 12. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Belügyminisztérium által kiírt pályázat. Itt a Fertő utcai járdára pályáznánk, 

2023. 12. 31. napjáig kell megcsinálnunk, a vízmű ígérete szerint előtte elkészíti a vízvezeték cseréjét. A Pénzügyi 

Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2022. évi támogatására kiírt pályázatát és az alábbiak szerint határozatot: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a megadott 

határidőig adja be Fertőrákos Fertő utca járda (Fertőrákos 1 helyrajzi szám) felújítására [a pályázat 1) pont c) 

alcélja.]. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati kiírás 5. pontjában leírt 15 

%-os önrész összege - az F-ROAD Kft. (9400 Sopron, Mikes K. utca 4.) tervezői költségbecslését (a beruházás 

várható költsége bruttó 11.529.666 Ft) figyelembevéve - bruttó 1.729.450 azaz egymillió-

hétszázhuszonkilencezer-négyszázötven forint az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelet K71 rovatszáma terhére 2022. évben rendelkezésre áll.  

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2022. 02. 04. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az én tiszteletdíjamról van szó, ezért szeretném a napirendi ponttal 

kapcsolatban bejelenteni személyes érintettségemet, azt, hogy a szavazásban nem kívánok részt venni. Más észrevétel 

nem lévén, a napirendi ponttal kapcsolatban a kizárásáról szóló határozatot teszem fel szavazásra. Kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2022. (I. 25.) KT határozata 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Palkovits János polgármesternek a Polgármester 

tiszteletdíjának megállapításáról szóló napirend esetén a személyes érintettségre vonatkozó bejelentését 

tudomásul veszi, egyidőben a szavazásból kizárja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Képviselő-testület 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Tavaly karácsony előtt jelent meg az Mötv. módosítása, melyben megemelték a polgármesterek fizetését. Akkor nem 

tettek mellé normatívát, azonban 2022. január 14-én megjelent a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi 

emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I. 

14.) Korm. rendelete. Ebben a 2000 fő lakosságlétszám feletti települések esetén polgármesteri béremelésre 3.8 m 

forint plusz normatívát adnak, ami társadalmi megbízatású polgármester esetében ennek a fele. A polgármesteri bér az 

Mötv. alapján a mi településünk esetén bruttó 780.000 forint, társadalmi esetén ennek a fele, bruttó 390.000 forint. 

Polgármester Úr kérésére kiszámoltuk, hogy a normatívából bruttó 263.000 forint + járulékai, valamint a 

költségátalány összege fizethető ki önkormányzati plusz hozzájárulás nélkül. Erre tekintettel a törvény alapján 

390.000 Ft illetményt meg kell állapítania a testületnek, de a Polgármester Úr írásbeli nyilatkozatával, amit az 

előterjesztéshez is csatoltunk, a 263.000 forint feletti részről lemond. A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén 

megtárgyalta és egyhangúlag az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

 Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzanak. Jelen lévő képviselők 4 fő, szavazott 3 fő, szavazásban részt nem vett 

1 fő. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 

  

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2022. (I. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak alapján 390.000 

Ft/hó, azaz háromszázkilencvenezer forint/hó összegben állapítja meg.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású polgármester költségtérítését 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ban foglaltak alapján 58.500 

Ft/hó, azaz ötvennyolcezer-ötszáz forint/hó összegben állapítja meg. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés 

kifizetéséről gondoskodjék. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Palkovits János Polgármester írásbeli nyilatkozata  

jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Költségvetés. Korábban már összeült a testület, ahol átbeszéltük. A kért 

módosításokat a hivatal átvezette, azt írásban mindenki megkapta. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadásra javasolta. 
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Schuster Roland képviselő: 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet elfogadta. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 

1/2022. (I.25.) önkormányzati rendelete 

jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Egyebek. Töpörtyű fesztivált szervezünk, a plakátokat már láttátok. A sátor az iskola udvarán lesz felállítva. 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés az egyebekben, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                                  dr. Nagy Attila 

  polgármester           jegyző 


