
1 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

25/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2016. november 22. napján 16.00 órakor 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Palkovits János polgármester, 

Hatos Csaba képviselő, 

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontokról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2016. (XI. 22.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 22-i nyílt rendkívüli testületi ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákos Patak sor járda-, és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása tárgyú közbeszerzési 

eljárásra beérkezett pályázatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Közbeszerzésben való döntés miatt vált szükségessé a rendkívüli ülés összehívása, 

mert a mai napon lejár a döntési határidő. Három pályázat érkezett, két érvényes, egy érvénytelen. Az előterjesztés 

tartalmazza az ajánlatokat. A két érvényes ajánlat közül a STRABAG 42.252.797 Ft + ÁFA-s, a MADÉMA 

46.057.040 Ft+ÁFA-s ajánlatot adott. A Közbeszerzési Bírálóbizottság a STRABAG árajánlatát javasolja elfogadni. 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

124/2016. (XI. 22.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2016. (VIII. 3.) KT határozatával a „Fertőrákos 

Patak sor járda-, és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban - a 

Közbeszerzési bizottság javaslata alapján a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 

2.) 42.252.797.- Ft + ÁFA, azaz negyvenkettőmillió-kettőszázötvenkettőezer-hétszázkilencvenhét forint + 

általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el. 

 

A beruházás fedezete az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendeletben erre a célra elkülönített 46.749.150.-.- Ft + Áfa nyújt fedezetet. 

 

Kivitelezési határidő: 2017. április 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: 2016. december 15, illetve 2017. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjük át az egyebekre. Amennyiben nincs hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                                dr. Nagy Attila 

                             polgármester                                                                               jegyző 


