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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

8/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. március 28. napján 16.45 órakor 

megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:     

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő, 

Puskás Csaba László képviselő 

Szentesi Ervin képviselő, 

Wild Robert Ferenc képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm ismét a képviselőket, az ülést megnyitom. A napirendeket elfogadtuk, a Pénzügyi Bizottság ülése után 

folytatjuk a munkát a beszámolóval: 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

18/2017. Ambrózy Andrea a döntésről tájékoztatva lett, a behajtási engedély kiállításra került. 

19/2017. Kovácsné Dominek Judit a döntésről tájékoztatva lett, a belterületbe vonási eljárás elindításra került. 

20/2017. Kalmár Imre a döntésről tájékoztatva lett, a háromoldalú megállapodás aláírásra került. 

23-24/2017. Az ápolási díj döntésekről az érintettek tájékoztatva lettek. 

 

Fontosabb események: 

 

02. 22. Az iskola bővítésről szóló pályázattal kapcsolatosan egyeztetés az iskolában a tervezőkkel és a pályázatíróval. 

02. 28. rendkívüli KT ülés 

03. 09. Az iskola bővítésről szóló pályázattal kapcsolatosan egyeztetés az iskolában a tervezőkkel. 

03. 14. Iskolában Március 15-i ünnepség. 

03. 20. Soproni Vízmű Zrt. a Rét utcai beruházás munkaterület átadása. 

 

Palkovits János polgármester: 

Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a beszámoló 6 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadásra került. Térjünk rá az első napirendi pontra. Egyesületek beszámolói. Az elszámolásokat elküldték, 

pénzügyeseink megnézték és azokat elfogadták. A beszámolókat a PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén a beszámolókat megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem egyenként szavazzunk a határozati javaslatokról. Fertőrákosi Lövészklub 

beszámolója. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

27/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 
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Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Fertőrákosi Német Dal és Kultúregyesület beszámolója. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

28/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Német Dal- és 

Kultúregyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Fertőrákosi Sportegyesület beszámolója. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

29/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület beszámolója. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

30/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Fertőrákosi Fúvós Egyesület beszámolója. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

31/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákosi Fúvós Egyesület 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

  

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Iskola bővítés. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a tájékoztatást 

meghallgattuk. A pályázat nem rég jelent meg. Hogy egy épületben legyen az iskola, erre szeretnénk pályázni. A 

beadási határidő április 28. a tervezői költségbecslés 165 millió forint. A tervezési költségek 8.961.000 Ft + ÁFA, a 

pályázatíró 500.000 Ft +ÁFA átalányt kér és 5 %-os sikerdíjat. A Német Önkormányzat fog pályázni, mint fenntartó. 

A települési önkormányzatnak kellene megelőlegeznie a tervezési költségeket. Ha nyer a pályázat ez az összeg vissza 
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lesz fizetve. Mindenki látta a terveket, azt gondolom mindenki meg lehet vele elégedve. Most zárult le a PB ülés, ahol 

mindenki itt volt. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Nem fogom ismételni magam. Azért tartózkodtam a szavazásnál a PB ülésen, mert 11 millió forintos tervezési 

költséget úgy rendelt meg akárki, hogy erről a testület tudott volna. Sajnálom, hogy ezt a PB nem kifogásolta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Igazad van. Tegnap volt róla szó. üljünk össze és döntsünk róla.  

 

Palkovits János polgármester: 

A te aggályod az most dől el. Most dönt róla a testület. Ha nem, akkor felhívjuk a céget és megköszönjük nekik az 

eddigi munkájukat. Mi nem köteleztük el magunkat, nem lett aláírva semmi. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Ne élezzük tovább a vitát, mert nincs konfliktus. Ili azt gondolja, hogy ezek a számok 3 hete tudottak. nem lett volna 

értelme 3 hete tájékoztatni minket, mert nem tudtak még semmit. Most lehet tudni, hogy mennyi az annyi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

32/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a World Connention Kft. (9400 Sopron, 

Mikoviny utca 17.) által 2017. 03. 23. napján, a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236/A.) felső tagozatos épületének bővítésére és sportcsarnok építésére szóló tervezői 

ajánlatát és azt a Német Önkormányzat Fertőrákos részére az alábbi tartalommal és összeggel - mint a fenti 

tervezési költségekre adott céltámogatás - megelőlegezi: 

 

I. Iskola épület bővítése (kb. 165 milliós beruházással számolva)  

 

a) előkészítő szakasz  1.723.000 Ft + ÁFA 

b) engedélyezési terv  3.691.000 Ft + ÁFA 

összesen:   5.414.000 Ft + ÁFA 

 

Előkészítő szakasz befejezésének határideje: 2017. április 3. 

 

II. Sportcsarnok építése (kb. 100 millió forintos beruházással számolva) 

 

a) előkészítő szakasz 1.129.000 Ft + ÁFA 

b) engedélyezési terv  2.418.000 Ft + ÁFA 

összesen:  3.547.000 Ft + ÁFA 

 

Engedélyes terv leadási határideje: a pályázat benyújtásának, illetve a hiánypótlás teljesítésére adott 

határideje. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezési díjakat, összesen 8.961.000 Ft + ÁFA, azaz 

nyolcmillió-kilencszázhatvanegyezer forint + általános forgalmi adó összeget az önkormányzat és szervei 2017. 

évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet tartaléka terhére különíti el. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a céltámogatás összegét a pályázat nyertessége esetén - 

legkésőbb a pályázat pénzügyi elszámolását követő 30 napon belül – visszakéri a Német Önkormányzat 

Fertőrákostól. 

 

 



4 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola ingatlanainak (Fertőrákos belterület 1134/1 és 1134/2 helyrajzi szám) 1/1 tulajdonosa hozzájárulását 

adja, hogy a Német Önkormányzat Fertőrákos a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 

(kódszám EFOP-4.1.5-16,) Európai Uniós pályázat keretében a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) bővítésére és sportcsarnok építésére pályázatot nyújtson be. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti összeget a 

Német Önkormányzat Fertőrákos részére, mint céltámogatás átutalja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. május 31., illetve nyertes pályázat esetén annak pénzügyi elszámolását követő 30. napig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Mithrasz üzemeltetés. Nem változott az előző évekhez képest.  

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Nem lehetne április 1. napjától kinyitni? 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Nincs még ekkor forgalom. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Az most hétvége. 

 

Palkovits János polgármester: 

Szerdahelyi ki tud vinni csoportokat, ha jelentkeznek. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Akkor május 1 és május 15 közötti időszak helyett április 15 és május 15 közötti időszak szerepeljen. Ez a két hét 

nagyon kevés, ennek nincs értelme. 

 

Palkovits János polgármester: 

Felteszem szavazásra Wild Képviselő Úr javaslatát, hogy április 15 és május 15 közötti időszakban is legyen nyitva a 

Mithrasz hétvégén. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal a módosítást elfogadta. Most felteszem 

szavazásra a módosított határozati javaslatot. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a Képviselő-testület az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

33/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat 

fenntartásában lévő Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló előterjesztést, melyet az alábbi tartalommal 

fogadja el: 

 

Nyitvatartási időszak: 

Minden év április 15. napjától szeptember 30. napjáig. 

 

Nyitvatartási idő: 

I. Minden év április 15. és május 15. között, valamint szeptember 1. és szeptember 30. között: 

 

Péntek:  10-16 óra között. 

Szombat:  10-16 óra között. 

Vasárnap:  10-16 óra között. 

 

Ettől eltérő időpontban, minimum 10 fős csoport előzetes bejelentkezése esetén. 
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II. Minden év május 16. és augusztus 31. között 

 

Kedd-vasárnap: 10-18 óra között 

 

Megbízási szerződéssel gondnoki és tárlatvezetői feladattal foglalkoztatott összesen 3 fő, bruttó 1.300 Ft/óra 

órabérrel. 

 

A Mithrasz szentély megtekintése ingyenes. 

 

A Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló döntés visszavonásig érvényes, jelen határozattal ellentétes testületi 

döntés hiányában az a következő évek nyitvatartására és megbízási díjára is vonatkozik. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések 

megkötésére, azok szabályszerű kifizetésére. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. szeptember 30., illetve folyamatos. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Kőrös Norbert kérelme. Értékbecslés megtörtént, az előterjesztés melléklete. Egy része már az édesanyjáé. A PB 

megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Minősített többség és név szerinti szavazás 

szükséges. 

 

Palkovits János   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Hatos Csaba    Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

Szentesi Ervin    Igen 

Wild Robert Ferenc   Igen 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

34/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kőrös Norbert (9421 Fertőrákos, Patak 

sor 24.) 2017. 03. 07. napján kelt, hivatalunkhoz 2017. 03. 08. napján érkezett kérelmében foglaltakat és úgy 

határozott, hogy a Fertőrákos 0124/11 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló 4491/5877-ed 

részét - tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, Hérics utca 4.) 2017. 03. 20. napján kelt 

értékbecslésben foglaltakra – 990.000 Ft, azaz kilencszázkilencvenezer forintos áron értékesíti 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: 2017. 04. 30. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Kormányhivataltól kaptunk egy észrevételt, amikor a konyha étkezési 

díjairól beszéltünk, azt zárt ülésen tárgyaltuk, nyilvánossá kell tenni a jegyzőkönyvet. PB és JÜB is megtárgyalta. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

35/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal 2017. 03. 03. napján kelt, GYB-04/639-2/2017. iktatószámú levelében tett törvényességi 

felhívást és az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. 01. 31. napján tartott 

rendes zárt ülés jegyzőkönyvét és az ott hozott 5/2017. (I. 31.) KT határozatot a nyilvános ülések 

jegyzőkönyvére és határozatára vonatkozó szabályok alapján kezelje, azt tegye mindenki számára 

hozzáférhetővé és tegye fel az önkormányzat hivatalos honlapjára. 

 

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Népszavazási rendelet. Törvénymódosítás történt. JÜB megtárgyalta. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag a rendelet-tervezetet elfogadta. 

 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló  

6/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

Beruházások következnek. Mindegyik szerepel a 2017. évi költségvetésünkben és bekértünk három árajánlatot rá. 

díszkutak felújítása. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

36/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Hegy utcában és a Kovács 

dombon található 2 darab díszkút felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA 2006. 

Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 1.394.000 Ft + ÁFA, azaz egymilló-háromszázkilencvennégyezer forint 

+ általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 
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költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) 

kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. június 30. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. július 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Határ út. A megépült kerékpárút mellett kiépült csapadékvíz elevezető árok a 

külterületen keletkezett csapadékvizet behozza a faluba, ahol a befogadó keresztmetszete kisebb, mint a nyílt ároké. 

Részben az utat is javítanánk, de a Kápolna utca Határ út csatlakozásától árkot készíttetnénk, ami az esővizet kiviszi a 

faluból. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

37/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Határ út felújítására 

beérkezett árajánlatokat és azok közül a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.) 

2017. 03. 02. napján kelt, 2.357.435 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázötvenhétezer-négyszázharmincöt 

forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) 

kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Béke utca padkarendezése. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

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

38/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Béke utca alsó szakaszának 

padkarendezésére beérkezett árajánlatokat és azok közül a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, 

Schwarzenberg út 8/b.) 2017. 03. 02. napján kelt, 65.610 Ft + ÁFA, azaz hatvanötezer-hatszáztíz forint + 

általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről 

szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül 

elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Béke utca árok, ami a két ház között megy a patakba. A nagy víz 

megbolygatta, helyre kell állítani. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Béke utcai, a Rákos patakba 

bekötő burkolt csapadékvíz árok felújítására beérkezett árajánlatokról szóló előterjesztést és azok közül a 

STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.) 2017. 03. 02. napján kelt, 1.148.960 Ft + 

ÁFA, azaz egymillió-száznegyvennyolcezer-kilencszázhatvan forint + általános forgalmi adó ajánlatát fogadja 

el , mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. július 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Szobrok felújítása. Szentháromság szobor, a Mindenki keresztje és a Szent 

Sebestyén szobor felújítására A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
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Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Szentháromság szobor, a 

Mindenki keresztje és a Szent Sebestyén szobor felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a Faragó és 

Faragó Kft. (9484 Pereszteg, Soproni utca 36.) 2017. 03. 07. napján kelt, összesen 2.041.600 Ft + ÁFA, azaz 

kettőmillió-negyvenegyezerhatszáz forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az 

önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok 

felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Orvosi rendelő festés. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Egészségházban (9421 

Fertőrákos, Fő utca 102.) található felnőttorvosi rendelő és váróterem festésére beérkezett árajánlatokat és 

azok közül az RWK Festő Kkt. (9421 Fertőrákos, Kovács hegy 9.) 320.500 Ft + ÁFA, azaz háromszázhúszezer-

ötszáz forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) 

kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Északi városfal. Pályáztunk a felújításra, de elutasították.  Tervek 

elkészültek, műemlék jóváhagyta, három árajánlatot kértünk. sajnos csak egy adott ajánlatot, kettő leírta, hogy nem 

tud adni. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos ún. északi városfal egy 

részének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Horváth Ferenc EV. (9494 Sopron-Balf, Bozi utca 

16.) 2017. 03. 24. napján beérkezett, 2.433.110 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázharmincháromezer-száztíz 

forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) 

kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. július 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Óvoda parkoló. Igény merült fel, hogy az óvodával szemben legyen parkolási 

lehetőség. Ideiglenesen rendbe kell tenni. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

43/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 117. szám előtti 

parkoló murvázására beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-GRABENBAU Kft. (9421 Fertőrákos, 

Pataki István utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 50.000 Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint + általános 

forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 

5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Sárrázó. Kerékpárútra sok szennyeződés megy rá a két Újhegyi útról. A PB 

tegnapi ülésén megtárgyalta. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

44/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi útra becsatlakozó 

utakon két darab sárrázó kialakítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-GRABENBAU Kft. (9421 

Fertőrákos, Pataki István utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 400.000 Ft + ÁFA, azaz négyszázezer forint 

+ általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) 

kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Alsószikla sor egy részének murvázása. Kb. 10 évvel ezelőtt készítettük el, 

ami ki lett járva. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

45/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Alsószikla sor egy részének 

murvázására beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-GRABENBAU Kft. (9421 Fertőrákos, Pataki István 

utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 230.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázharmincezer forint + általános 

forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 

5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Újhegyi út kialakítása. Önkormányzat úgy döntött, télen a munkásainkkal 

kivágattuk a fákat és a földmérő kitűzte a nyomvonalat. Vágtunk ki kb. 40-50 éves fákat is. A PB tegnapi ülésén 

megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

46/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi útra becsatlakozó 

Felső-újhegyi út új nyomvonalának kialakítására és tuskók kiszedésére beérkezett árajánlatokat és azok közül 

a GP-GRABENBAU Kft. (9421 Fertőrákos, Pataki István utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 175.000 Ft 

+ ÁFA, azaz százhetvenötezer forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az 

önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok 

felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra. 

 

Munkálatok befejezési határideje: 2017. május 31. 

 

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

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítésigazolása 

után a vállalási árat szabályszerűen fizesse ki. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Origó-Sánta. A múlt testületi ülésen kérték a szerződés módosítását, azt a 

testület nem fogadta el. Most felmondták a szerződést. A folyamatban lévő beruházást, ami a Patak sor, azt 

végigviszik. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

47/2017. (III. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Origo-Sánta Zrt. (9400 Sopron, Győri 

út 32., továbbiakban Vállalkozó) 2017. 03. 20. napján kelt, az önkormányzat és a Vállalkozó között 2013. 09. 03. 

napján kötött határozatlan idejű, műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés 

(továbbiakban Szerződés) felmondásáról szóló levelét, valamint az előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Vállalkozóval 2013. 09. 03. napján 

kötött Szerződés megszüntetéséhez 2017. 04. 30. napjával. A Szerződés megszűntetése napjáig a 

Vállalkozó a folyamatban lévő beruházások műszaki ellenőri feladatait a Szerződés alapján elvégzi, 

azonban újonnan elkezdett beruházások műszaki ellenőri feladatait nem látja el. 
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2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a következő rendes 

Képviselő-testületi ülésig kérjen be legalább három árajánlatot a műszaki ellenőri feladatok 

elvégzésére. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. április 25. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át az egyebekre. 

Ma voltunk kinn az óvoda tető kapcsán egy helyszíni bejáráson. Megjelent egy pályázat, ahol 30 millió forintot lehet 

pályázni erre. Beadási határidő május 2. A tervező elküldi a tervezési ajánlatát. A tető kb. fele jó állapotban van, a fele 

cserére szorul. Az utcafront használhatatlan. ha marad keret, akkor pályáznánk napelemekre is. Napközi konyha 

felújítására is szerepel pályázat. Szeretnénk az ebédlőt is bővíteni, hogy a gyerekek egyszerre tudjanak étkezni, de 

ehhez tervek kellenek. Egyenlőre a belső felújítást tennénk bele. 75%-os a pályázat. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Lakossági megkeresés történt a temető nyitvatartásával kapcsolatosan. Idő előtt bezárják. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tudok róla, nekem is szóltak. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Nyílik a TAO-s pályázat. Lépni kellene. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kezdjétek el, a testület meghozza a határozatot. De a pályázatíró mondja meg, mi kell. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Legfeljebb 10 millió forintra lehet pályázni, de 30 % önkormányzati önrész kell. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ugyanaz a tervező iroda, aki az iskola bővítést készítik, elkészített egy 100 négyzetméteres öltözőre egy látványtervet, 

ami 18 millió forint lenne kulcsrakészen. A következő ülésre hozzuk be. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Lesz búcsú? 

 

Palkovits János polgármester: 

Lesz, a vállalkozó szervezi, szóltam neki, hogy vasárnapra is legyen valami program, pl. kabaré. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Steinheim? 

 

Palkovits János polgármester: 

Össze kell írni, hogy ki jön és megyünk. 

A paplak előtti parkolónál szeretnénk egy parkolási táblát kitenni, amivel legfeljebb egy órát lehetne parkolni és azt 

egy órával kell bizonyítani. Ha a testület beleegyezik, mert nagyon nehéz megállni, a lakók állnak kinn az autóikkal. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Egyetértek, de javaslom a 30 perces táblát. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, akkor 30 perces kiegészítő táblával rendeljük. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

Palkovits János     dr. Nagy Attila 

polgármester           jegyző 


