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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK  

 

2/2022. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2022. február 21. 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 küldő PB tag, 

 

Palkovits János polgármester, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita Elnök: 

Köszöntöm a megjelenteket a bizottsági ülésén. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, az ülést megnyitom. 

A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk azzal, hogy halaszthatatlan ügyként egy zárt napirendi pontot 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 

10/2022. (II. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság 2022. 02. 21-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önk. rendelet 

módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Egyebek 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita Elnök, 

Határidő: azonnal 

 

Majorosné Nagymarosi Rita Elnök: 

Térjünk át az első napirend tárgyalására. Előirányzat módosítás. Átadom a szót a gazdálkodási ügyintézőnek. 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző: 

Köszönöm. A 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetésben az elvonások és 

pótelőirányzatok, valamint a saját hatáskörben elrendelt változások miatt előirányzat módosítás vált szükségessé, amit 

az alábbiakban részletezek: 
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Az Önkormányzatnál többletbevétel keletkezett működési célú támogatásokból (NEAK támogatás 1.000.000.- Ft), 

közhatalmi bevételekből (14.841.516.- Ft) és közműfejlesztési hozzájárulásból (120.000.- Ft). Ezeket a 

többletbevételeket saját hatáskörben dologi kiadásokra és tartalékba csoportosítottuk át. Az Óvoda többletbevételeit 

dologi kiadásokra, a Polgármesteri Hivatal többletbevételeit (házasságkötési díjból és kamatbevételekből) személyi 

juttatásokra és dologi kiadásokra csoportosítottuk át. 

A bérkompenzáció támogatása a rendszeres havi normatíva átutalással történt, a 2021. január 01-től július 31-ig 

terjedő időszakra elszámolt 71.148.- Ft-ot az Önkormányzat és az intézmények előirányzataiban visszavezettük. 

Önkormányzati határozat alapján támogatást nyújtott az Önkormányzat Fertőrákosi Római Katolikus Plébánia (temető 

járdaépítés póttámogatás 2.904.946.- Ft) és a Fertőrákosi Lövészklub részére (2 db verseny légpisztoly beszerzése 

761.200.- Ft). Az átcsoportosítás az Önkormányzat tartaléka terhére történt. 

A 2021 május és október havi felmérések alapján az Önkormányzat 3.062.506.- Ft póttámogatásban részesült, melyből 

218.506.- Ft az Önkormányzatot (étkezés), 2.844.000.- Ft az Óvodát illeti (nemzetiségi pótlék, Bölcsőde 

bértámogatása, Bölcsőde dologi kiadások), ez utóbbi az Óvoda költségvetésében személyi juttatások, járulékok és 

dologi kiadások előirányzatokon került átcsoportosításra. 

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeiből diszkont kincstárjegyben lekötésre került 30.000.000.- Ft. 

A 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet alapján a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének megfelelően az 

Önkormányzat támogatásra jogosult, a támogatás második felét október hónapban kaptuk meg. A kapott 3.861.715.- 

Ft támogatást kiadási oldalon dologi kiadásokra és tartalékra könyveltük. 

A Magyar Falu Program Kommunális eszköz beszerzése pályázaton 7.354.647.- Ft-ot nyert Önkormányzatunk. Ezt az 

összeget és az előző pályázatok megfelelő előirányzatokra átcsoportosítását könyveltük személyi juttatások, járulékok, 

dologi kiadások és beruházások sorokon. 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Önkormányzatnál kiadási oldalon a tartalék terhére az alábbi 

tételek miatt: 

- MFP ÖTIK (faházak) pályázat póttámogatás (912.005.- Ft) 

- Sportöltöző többletköltség (1.000.000.- Ft; elszámolás 2022-ben) 

- Béke u. útburkolat szélesítés terv (533.400.- Ft) 

- MFP Orvosi eszközbeszerzés pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése (7.- Ft) 

- 2020. évi beszámoló után fizetendő kamat (8.695.- Ft) 

- többletkiadások (egyéb szolgáltatások, szociális juttatások, tárgyi eszközök összesen 4.767.100.- Ft) 

Egyéb, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál 

tárgyi eszköz vásárlása, valamint az előirányzatok év végi rendezése miatt. 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás történt az Óvodánál az előirányzatok év végi rendezése miatt.  

 

Az előzőekben részletezettek alapján Fertőrákos Községi Önkormányzat költségvetésének fő összegei (bevételi és 

kiadási) az előirányzat módosítások után (melyet a mellékelt táblázat tartalmaz) 624.929.245,- Ft-ra módosultak. 

A Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének fő összegei (bevételi és kiadási) az előirányzat módosítások miatt 

(melyet a mellékelt táblázat tartalmaz) 66.068.165,- Ft-ra módosultak. 

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

miatt (melyet a mellékelt táblázat tartalmaz) 45.742.262,- Ft-ra módosultak. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita Elnök: 

Köszönöm. Van egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

11/2022. (II. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önk. rendelet módosításáról szóló előterjesztést és rendelet módosítást és 

azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita Elnök, 

Határidő: 2022. 02. 22. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita Elnök: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közbeszerzési terv. 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az önkormányzatnak a jogszabály alapján minden évben el kell készítenie a közbeszerzési tervét, mely a tárgyévben 

tervezett, közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásokat tartalmazza. Az építési beruházások esetében ez nettó 50 

millió forint. Az önkormányzat a 4. csoportszoba építését tervezi az óvodában, melyre EU-s pályázatot nyújtottunk be, 

továbbá a Béke utca, valamint a Szent Sebestyén utca Kiserdő utca felújítására adunk be külön-külön pályázatot. Itt az 

egyik beruházás nem éri el a nettó 50 millió forintos értékhatárt, de közbeszerzésileg egybeszámítást kell alkalmazni, 

azaz mindkét pályázat nyertességes esetén egyben kell kiírni a közbeszerzést. Az EU-s pályázatok estében az 50 millió 

forintot elérő pályázatok esetében eddig elegendő volt meghívásos közbeszerzést lefolytatnunk, ettől a ciklustól 

kezdődően viszont nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírnunk, azaz az ország egész területéről érkezhetnek pályázók, 

aminek azért vannak veszélyei. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita Elnök: 

Köszönöm. Van egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 

12/2022. (II. 21.) PB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési 

tervéről szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: Majorosné Nagymarosi Rita Elnök, 

Határidő: 2022. 02. 22. 

 

Majorosné Nagymarosi Rita Elnök: 

Térjünk át az egyebekre. Amennyiben nincs kérdés, akkor az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

     Majorosné Nagymarosi Rita    Fojtyik József Zsolt 

                                      PB Elnök               PB tag 

 

 

 

 

 


