
1 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

16/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. augusztus 3. napján 16.00 órakor 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, 

Wild Róbert Ferenc képviselő, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A kiküldött napirendi pontot 

tárgyalnánk. Van módosító javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a 

testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

87/2016. (VIII. 3.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 3-i nyílt rendkívüli testületi ülésén az 

alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

1. Fertőrákos Patak sor járda-, és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása kiírandó közbeszerzésről 

szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a napirendi pont tárgyalására. 

Azért volt szükség a rendkívüli testületi ülés összehívására, mert a Patak sor közbeszerzését szeretnénk minél előbb 

újból kiírni, hogy az idén eredményt tudjunk hirdetni és talán a tél beállta előtt be tudják fejezni a munkálatokat, de a 

végső határidő 2016. május lenne. Öt kivitelezőt hívnánk meg. A felmerült problémák miatt a tervezővel és a műszaki 

ellenőrrel ismét bejártuk a helyszínt, mindent részletesen lejegyeztünk, ezt tervezte át a tervező. Az ár emiatt kicsit 

magasabb, mint ami a költségvetésben szerepel, ezt előirányzat módosításként át kell vezetni a költségvetésben. A PB 

megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök: 

A PB megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

A tervezői költségbecslés kb. 46 millió Ft + ÁFA összegről szól, a költségvetési tartalék terhére 5.626.150 Ft + ÁFA 

összeget kell átvezetni. Minősített többségre van szükség az elfogadásához. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, 

szavazzunk a határozati javaslatról. Minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

88/2016. (VIII. 3.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Patak sor járda-, és 

csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló előterjesztést és erre tekintettel 

felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházás közbeszerzését írja ki. 

 

A kiírandó közbeszerzés feltételei a következők: 

 

A közbeszerzés tárgya: Fertőrákos Patak sor járda-, és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása. 

 

Közbeszerzési eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti eljárást folytat le a nyílt eljárás 

szabályainak megfelelően. 

 

Közbeszerzés kiírásának határideje: döntéstől számított 30 napon belül 

 

A közbeszerzésre meghívandó vállalkozások: 

 

Madéma Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.); 

STRABAG Általános Építő Kft. (9400 Sopron, Verő J. utca 1.); 

Sopron Holding Zrt. (9400 Sopron, Verő J. utca 1.); 

Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20. B. ép. V. emelet) 

VIAT Szolgáltató Kft. (9484 Pereszteg, Temető u.20.) 

 

Az ajánlatok bírálati szempontja: legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás. 

 

Kivitelezés határideje: 2017. május 31. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a tervezői értékbecslés és 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a K71 

rovatszámon található összeg közötti különbözetett, összesen 5.626.150 Ft + ÁFA, azaz ötmillió-

hatszázhuszonhatezer-százötven forint + általános forgalmi adó összeget előirányzat módosításként az általános 

tartalék terhére vezesse át az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendeletben. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közbeszerzési 

Tanácsadóval a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására szerződést kössön, a szerződésben szereplő 

vállalkozási díjat a sikeres eljárás lezárulása után szabályszerűen kifizesse. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzés 

elbírálására és a döntés meghozatalára hívjon össze Képviselő-testületi ülést. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester, dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2016. szeptember 1., illetve a közbeszerzés jogerős befejezéséig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés az egyebekben, az ülést bezárom és köszönöm a képviselőknek a megjelenést. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                          dr. Nagy Attila 

                          polgármester                                                                           jegyző 


