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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

19/2015. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. augusztus 25. napján 16.00 

órakor megtartott rendes képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Palkovits János polgármester, 

dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Hatos Csaba képviselő, 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő 

Wild Róbert Ferenc képviselő. 

 

dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket, és külön köszöntöm az óvoda vezetőjét. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes. Egy halaszthatatlan ügyet szeretnénk felvenni 10. napirendi pontként. Ma volt a kiírt 

közbeszerzésünk bontása és mivel nem kell hiánypótlás, ezért ma tudnánk dönteni az ügyben. Kérem a 

képviselőket, szavazzunk, hogy a halaszthatatlan ügy a napirendek közé felvételre kerüljön. Megállapítom, 

hogy a halaszthatatlan napirend felvételét 6 igen szavazattal a képviselők elfogadták. Kérem, szavazzunk a 

napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 25-i nyílt rendes testületi 

ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákosi Óvoda tanévzáró beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt pályázatra való 

jelentkezés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásnak módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Belterületi utak gallyazására beérkezett árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Fertőrákosi temetőben lévő közlekedőút kialakítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Fertőrákos Községi Önkormányzat és a Német Önkormányzat Fertőrákos között a Fertőrákosi 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ideiglenes finanszírozásáról szóló szerződés elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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8. Tájékoztatás az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. A Fertőrákos Fő utca 6/d. előtt megvalósuló buszmegálló és a Fertőrákos Fő utca 2-26. közötti 

járda építésére kiírt közbeszerzésre beérkezett ajánlatokról szóló döntés. (Halaszthatatlan 

előterjesztés!)  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. Egyebek. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt a napirendek tárgyalására térnénk, szeretném tájékoztatni a képviselőket a lejárt határidejű 

határozatokról: 

 

78/2015. Kiss Ferenc szennyvízcsatorna rákötési kérelméről szóló döntés, melyről a kérelmező tájékoztatva 

lett. 

80/2015. Kőfejtő szolgalmi jog engedélyezése, SMJV tájékoztatva lett. 

81/2015. Kőfejtő előtti járda felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés, melyről a nyertes fél 

tájékoztatva lett, a vállalkozási szerződés aláírásra került. 

82/2015. belterületi utak gallyazása tárgyában a vállalkozási szerződés nem került aláírásra, új árajánlatok 

bekérése történt, a mostani KT ülésre lett ismét előterjesztve az ügy. 

83/2015. Közbeszerzési terv módosításra került. 

84/2015. Közbeszerzés a Fő utca 6/d előtti buszmegállóra és a Fő utca 2-26. közötti járdaszakasz felújítására 

kiírásra került, a mai napon történt a bontás, a Bíráló Bizottság javaslata alapján a mai KT ülésen 

halaszthatatlan ügyként döntés születhet. 

87/2015. Pfaiffer Zoltán a döntésről tájékozatva lett, az előleg összege befizetésre került 2015. 08. 12. 

napján, az adásvételi szerződés azonban még nem került megkötésre. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő megérkezik az ülésterembe. 

 

Előző KT ülés óta történt fontosabb események: 

Augusztus 3 és 8 között az igazgatási szünet miatt a hivatal zárva tartott, ez fennakadást az ügyek menetében 

nem okozott. 

Augusztus 10-én a Fertőrákosi Általános és AMI normatíva igénylése elment postai úton a MÁK-felé. 

Augusztus 19-én a Fő utca kerékpárút ügyében kooperációs ülés volt a hivatalban, majd még aznap a nem 

engedélyköteles kerékpárutas szakaszok (Strand utca, Kápolna utca) átadás átvételi eljárása és bejárása. 

 

Kérem a képviselőket, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámolót a 

képviselők 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták. Térjünk át a napirendi pontok tárgyalására. 

Minden évben az intézmények beszámolót készítenek, az intézményvezető az idén is beterjesztette, de új 

formátumban. Ez az új módszer? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Igen. Az új rendszer szerint a kézikönyv szerint kell elkészíteni a beszámolót, melyet ellenőriznek is. 

 

Palkovits János polgármester: 

A korábbi egyszerűbb és érthetőbb volt. 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Sajnos a munkatervünket is így kell elkészítenünk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Én átrágtam magam az anyagon, nem volt valami olvasmányos. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Én is átrágtam magam, azt kérdezem, miért nem volt aláírva? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Elektronikusan küldtem át a hivatalba. 

 

Palkovits János polgármester: 

Szerepel a beszámolóba, hogy módosították a napirendet, ezt miért kellett? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Az érkező és a távozó gyerekek csoportba beosztása jobb legyen, ezért az összevont csoportok időpontját 

módosítottuk. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Nevelő munka szerepel a beszámolóban. 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Sajnos ezt is így kell szerepeltetni. 

Ha túl leszek ennek az ellenőrzésén, akkor más beszámolót fogok készíteni. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Az új épület hogy vizsgázott? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Jól. A hiányosságokat a nyár folyamán kijavították. A lefolyónál néha feljön a szag, de most egész nyáron 

nem volt gond. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A fűtése. 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Az is jó. Néha előfordult, hogy hosszú hétvége után nem fűtött fel hétfő reggelre, de módosítottunk a 

szabályozón. Egy kolléganőnk felmondott sajnos, kiírtuk a pályázatot, ahol 3 jelentkező volt. sajnos nem volt 

fertőrákosi, a soproni jelentkezőt vesszük fel, neki van német nyelvű fakultációja is.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

89/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Óvoda 

2014/2015. nevelési évről szóló beszámolóját. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2015. augusztus 30. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Minden évben meghirdetjük az ösztöndíj pályázatot. Fedezet van 

rá, havi 25.000 Ft. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Van e akadálya annak, hogy a tanév végéig szóljon a pályázati kiírás? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A pályázat 10 hónapra szól, tehát a tanév végéig. Jelen költségvetési ciklusban 4 hónapot finanszírozunk, a 

2016. évi költségvetésbe kell betervezni a további 6 hónapot. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

90/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) 

önkormányzati rendeletében foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatát és azt a jelen 

határozat mellékletében szereplő felhívásban foglaltak szerint kiírja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati 

felhívást tegye közzé, valamint a következő rendes Képviselő-testületi ülésre a beérkezett pályázatokat 

terjessze elő. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2015. szeptember 30. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére 

kiírt pályázat. A 2-3000 fő közötti települések részére 44 millió forintra lehet pályázni. Az írásos 

előterjesztést mindenki megkapta, azt a PB megtárgyalta. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Patak sor azon részét csináltatnák meg, 

amennyi belefér. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A Patak sor meg is érdemli, nagyon rossz állapotban van a járda és az árok. 

 

Palkovits János polgármester: 

A beruházás a járda egészére vonatkozna, melynek költsége 25.8 millió Ft. Azzal bíztuk meg a tervezőt, 

tegyen hozzá annyi árkot, ami lefedi a 44 millió forintot, de ha 20-30 méter hiányzik, akkor, hogy például a 

feléig elérjünk, akkor azt is költségelje be, amit a KT egyetértésével önrészként hozzáteszünk. A 44 millió Ft 

biztos el lesz költve, ehhez kell csak pár milliót hozzátennünk. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A teljes terv 138 millió forintról szólt. Ez kb. a harmada az egésznek. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ebben a beruházásban a teljes járda benne lenne és egy darab árok. Az úthoz most nem tudunk nyúlni, erre új 

pályázatot keresünk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter által az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat pályázati kiírását és úgy határozott, hogy az alábbi alcélok 

megjelölésével pályázatot nyújt be: 

 

Fertőrákos Patak soron (Fertőrákos belterület 500 és 887 helyrajzi számú ingatlanok) megvalósuló 

járda felújítása és csapadékvíz elvezető rendszer részbeni felújítása [Pályázat a) és b) alcélja]. 

 

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

határidőben adja be és a pályázat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes 

pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2015. szeptember 2., illetve 2015. november 30. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Törvényi változás miatt kell változtatni a megállapodáson, illetve ennyi idő után néhány önkormányzat 

meghozta a döntést, hogy csatlakozna a társuláshoz. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Jogszabályi hivatkozások vannak a kuka méretek miatt. De ez remélem nem jelenti azt, hogy igényelek egy 

60 literes kukát, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie? A jogszabályi kötelezettség 

miatt kell ezt a kuka méretet biztosítania. 

 

Palkovits János polgármester: 

Szerepel benne a lomtalanítás is, az sem derül ki, hogy ezt ki fogja fizetni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Abból kell kiindulni, hogy pénzt nem terem a cégnél. A kiesett literek utáni díj hiányozni fog. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Legalább benne van a 60 literes kuka, mint választás. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Az is baj, hogy más zsákban nem viszik el a szelektívet, de csak annyit adnak, amennyit kitettünk. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Ezt valahogy világossá kell tenni. Mi úgy fogadjuk el, hogy a különbözetett nem fizetjük meg. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ezt a következő társulási tanácson tisztázzuk. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. 

Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

92/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015. július 15. napján elfogadott Társulási 

Megállapodás módosításáról szóló előterjesztését és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást és azt elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a döntésről tájékoztassa. 
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Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

A nyertes vállalkozó beültetett a hintába, kiküldtük neki a szerződést, amit nem hozott vissza, utána derült ki, 

hogy nem is egyéni vállalkozó. Kértünk be új ajánlatokat. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a legolcsóbb ajánlatot elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos belterületi utak 

gallyazására beérkezett árajánlatokat és azok közül Keresztesi Norbert EV. (9423 Ágfalva, Hegy utca 

31.) 2015. 08. 24. napján kelt árajánlatát fogadja el 445.000 Ft + ÁFA, azaz négyszáznegyvenötezer 

forint + általános forgalmi adó, azaz összesen bruttó 565.150 Ft, azaz ötszázhatvanötezer-százötven 

forint összegben. 

 

Kivitelezési határidő: 2015. augusztus 31. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést aláírja és a vállalkozási díjat szabályszerűen kifizesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

A temető közlekedő útra kértünk kiegészítő ajánlatokat, de csak a MADÉMA küldött. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi temetőben 

kialakítandó közlekedőút kialakítására beérkezett árajánlatokat, valamint a kiegészítő árajánlatot és 

azok közül a MADÉMA 2006. Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 2015. 06. 22. napján kelt árajánlatát és 

2015. augusztus 18. napján kelt kiegészítő árajánlatát fogadja el, összesen 770.685 Ft + ÁFA, azaz 

hétszázhetvenezer-hatszáznyolcvanöt forint + általános forgalmi adó összegben, mely az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. általános tartaléka terhére kerül 

elszámolásra. 

 

Kivitelezési határidő: 2015. október 31. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést aláírja és a vállalkozási díjat – az önkormányzat műszaki 

ellenőre által kiállított teljesítési igazolás után - szabályszerűen kifizesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2015. november 15. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Amikor belevágtunk az iskola átvételébe úgy nézett ki, hogy október elején utalják a normatívát. Most úgy 

áll a dolog, hogy novemberben utalják, fennállhat a probléma, hogy nem tudnánk a béreket sem kifizetni. Az 

idei négy hónapra kb. havi 9 millió Ft normatívát fogunk kapni, a szerződés havi 8 millió forintról szól, ez 

három hónapra 24 millió Ft. A Német Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a szerződést. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Azt elvárnám a Német önkormányzattól, hogy az ágazati miniszter felé hallassa a hangját, hogy a 

finanszírozást kellő időben nyújtsa. 

Ezt a 24 millió forintot az önkormányzat is kamatoztathatná. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Annyi módosult a szerződésben, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján bekerült a törlesztés végső 

határideje, ami 2015. 12. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

95/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Német Önkormányzat 

Fertőrákos részére 24.000.000,-Ft, azaz huszonnégymillió forint kamatmentes kölcsönt nyújt a 

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartóváltását követő zavartalan működésének 

biztosítása érdekében, mely a Fertőrákos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (I. 27.) Ör. tartaléka terhére kerülne elszámolásra. 

 

A Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 

határozat szoros mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 2. 

 

A szerződés jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató. 

Az előterjesztést mindenki megkapta, a szöveges részt és a számszaki adatokat is. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a kérdéseire megnyugtató válaszokat kapott. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A Virágosmajori út beruházásnál szó volt arról, hogy az ott lakók, bérlők befizetnek 20.000 Ft-t fejenként. 

 

Palkovits János polgármester: 

Megtörtént. Összesen 1.700.000 forint befizetése történt meg. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

96/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2015. 

évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést és a tájékoztatást elfogadta. 
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Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Költségvetés módosítása. Előirányzatok módosítása, valamint plusz támogatások érkeztek be, illetve a 

tartalék felhasználásnak átvezetése történik meg. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A tartalékból kb. 20 millió Ft került felhasználásra. Az idei költségvetésben nem határoztunk meg fejlesztési 

célokat. Ez azt is jelenti, hogy ad hoc jelleggel történnek a fejlesztések. A tartalékból olyan összegeket 

fizetünk, amiket januárban még nem tudtunk. A tartalék legyen kb. a költségvetés 10 %-a, a többit be kell 

tervezni a költségvetésbe. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Wild Róbert Ferenc képviselő, JÜB Elnök: 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag a rendelet-tervezetet elfogadta. 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló 

13/2015. (VIII. 25.) Ör. jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Ma volt a korábban kiírt közbeszerzésünk bontása. Két ajánlat érkezett. A Swietelsky a Fő utcai kerékpárút 

beruházója, de nem az ő ajánlata a legalacsonyabb. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A költségvetésünkben 18.000.000 Ft + ÁFA van elkülönítve a munkákra, a STRABAG 15.419 e Ft, a 

Swietelsky 15.953 e Ft-s ajánlatot adott. hiánypótlás nem került kiírásra, mert mindkét ajánlat megfelelt a 

tartalmi és formai követelményeknek. 

 

Palkovits János polgármester: 

Buszváró nem lett tervezve, azon még el kell gondolkodni. 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

97/2015. (VIII. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2015. (VII. 28.) KT határozatával a 

„Fertőrákos Fő utca 6/d. előtt megvalósuló buszmegálló és a Fertőrákos Fő utca 2-26. közötti járda 

építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban - a Közbeszerzési bizottság javaslata alapján a 

STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.). 15.419.114 Ft + ÁFA, azaz 

tizenötmillió-négyszáztizenkilencezer-száztizennégy forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát 

fogadja el. 

 

A beruházás fedezete az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) 

önkormányzati rendelet K71 rovatszámán szereplő 18.000.000 Ft, valamint a K352. soron található 

4.860.000 Ft általános forgalmi adó nyújt fedezetet. 

 

Kivitelezési határidő: 2015. november 30. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

pályázóval a vállalkozási szerződést aláírja, a beruházás befejeztével az önkormányzat műszaki 

ellenőrének teljesítésigazolása után a vállalkozási összeget szabályszerűen kifizesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 20., illetve 2015. december 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át az egyebek tárgyalására. 

A hétvégén megyei nemzetiségi nap lesz a Kőfejtőben. Szeretném, ha mindenki részt tudna rajta venni, a 

belépés ingyenes. A műsor 13.30 órakor kezdődik. A rendezvényt a megyei önkormányzat egymillió 

forinttal támogatta. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Azt szeretném javasolni, hogy ősszel meg kellene beszélni Sopronnal egy szombati napot, amikor a 

fertőrákosi lakosoknak ingyenesen látogatható lenne a megújult Kőfejtő, hogy ne kelljen ezért a 

fertőrákosiaknak is 1500 forintot fizetni. Semmi extrát nem kérnénk, mi pedig kiplakátozhatnánk a faluban. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Mikor jelenik meg a következő Hírmondó? 

 

Palkovits János polgármester: 

Szeptemberben. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Abban is megjelenhetne. 

 

Palkovits János polgármester: 

Jövőre lesz a kitelepítés 70. évfordulója. A sportpálya melletti rendezvénytérre sok a panasz, hogy 

egyenetlen a talaj. ki kellene alakítani egy olyan teret, ami a sátor belmérete és azt szilárd burkolattal, pl. 

betonnal ellátni. A sátorrögzítés is benne lehetne. Ez a későbbiekben is használható lenne. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Az odavezető út is rossz. 

 

Palkovits János polgármester: 

Az nem az önkormányzaté. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő: 

Az évfordulót is tarthatnánk a Kőfejtőben. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Hosszú távon is jó lenne egy ilyen kialakítása. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                   dr. Nagy Attila 

                          polgármester                                                                   jegyző 


