KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
10/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. április 25. napján 16.00 órakor megtartott
rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester,
Hatos Csaba képviselő,
Puskás Csaba László képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Köszöntöm a képviselőket, a Polgármester Úr és Wild képviselő Úr jelezte, hogy nem tudnak ma részt venni az
ülésen, így azt én vezetem le. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a
kiküldött napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
1. Az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet alapján kiírt civil támogatási keretről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Az önkormányzat műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Belső ellenőrzés 2016. évi ellenőrzési jelentésének elfogadása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Településképi rendelet tervezetének és a településképi arculati kézikönyv elkészítésére történő
ajánlattételi eljárás megindítása, valamint települési főépítész megbízásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
5. Soproni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a rendőrkapitányság
jutalmazásához való hozzájárulás kéréséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

munkatársainak

6. A Fertőrákos 0228 helyrajzi számú út (Virágosmajorba vezető út) belterületbe vonásáról szóló
döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
7. Közvilágítás fejlesztésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
8. A Fertőrákos Fő utca 121. számú ingatlan előtti járdaszakasz kibővítésére érkezett árajánlatokról
szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
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9. A „Fertőrákos Patak sori árok,- és a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal melletti lépcső felújítása”
tárgyú közbeszerzés elindításáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
10. Fertőrákosi Óvoda (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) tetőfelújítására beadandó pályázatról szóló
döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
11. Egyebek
Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: azonnal
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, a Jegyző Úr beszámolóját hallgassuk meg.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Lejárt határidejű határozatok:
27-31/2017. Önkormányzati támogatásban részesült egyesülete beszámolójának elfogadása
32/2017 iskola bővítési pályázat tervezési díjának céltámogatásként történő utalásáról, valamint tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról szóló döntés. A céltámogatás átutalásra került, a Német Önkormányzat Fertőrákos a
tervezői és a pályázatírói szerződést megkötötte. A pályázat előkészítése folyamatos, határidőben benyújtásra kerül.
33/2017. Mithrasz üzemeltetéssel kapcsolatos döntés. A nyitás előkészítése folyamatban van, mobil WC és
gázszieszta beszerzésre került, 1 fő gondnokkal a megbízási szerződés aláírásra került. A Képviselő-testületi ülésen
elhangzott nagy tájékoztató táblára árajánlatot kértünk.
34/2017. Kőrös Norbert az ingatlan eladásáról tájékoztatva lett.
35/2017. Törvényességi felhívás elfogadásáról a Kormányhivatal tájékoztatva lett.
36/2017. Díszkutak felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírásra került.
37/2017. Határ út felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
38/2017. Béke utca padka felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
39/2017. Béke utcai árok felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
40/2017 Szobrok felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírásra került.
41/2017. Orvosi rendelő festéséről a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
42/2017. Városfal felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
43/2017. Óvoda parkoló felújításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
44/2017. Meggyesi úti sárrázó kialakításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása
folyamatban.
45/2017. Alsó sziklasor murvázásáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
46/2017. Felső-Újhegyi út kialakításáról a nyertes vállalkozó tájékoztatva lett, a váll. szerződés aláírása folyamatban.
47/2017. Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó Origó-Sánta Zrt. a KT döntéséről tájékoztatva lett, a szerződés
felmondása aláírásra került. Az új ajánlatokról szóló döntés a mai testületi ülés napirendjén szerepel.
Fontosabb események:
04. 10. A műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel a Patak sori beruházás kapcsán bejárás történt a felmerült problémák
megbeszélése megtörtént.
04. 19. iskolai pályázat kapcsán személyes egyeztetés a tervezőkkel és a pályázatíróval.
04. 20. Fertő-táj Világörökség Egyesület ülése.
04. 28. Ezen a héten pénteken kerül sor a Patak sori beruházás műszaki átadására.
Szentesi Ervin képviselő:
Milyen díszkutak felújítására kötöttünk szerződést?
Dr. Nagy Attila jegyző:
A hegy utcában és a Kovács domb utcában található egy-egy rossz állapotban lévő régi kút felújítására. A nyertes cég
a MADÉMA lett.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámolót 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. Térjünk rá az első napirendi pontra. A településen működő civil szervezetek
támogatási kérelmei. Tegnapi ülésén a Pénzügyi Bizottság (PB) megtárgyalta, átadom a szót az Elnök úrnak.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB megtárgyalta. A költségvetésben 4.600.000 forint szerepel erre a célra, az egyesületek 5.700.000 forint
támogatást kértek. A PB tett egy javaslatot. Megnövekedtek a költségek, mindenki többet szeretne, ezért
megemelnénk a keretet 400.000 forinttal 5.000.000 forintra, így csak 700.000 forintot kellett lefaragni az igényekből.
Minden egyesület aktívan dolgozik, a falu hírnevét viszik tovább. Vannak olyan egyesületek, akiknek van lehetősége
további bevételekre, vannak olyanok, akiknek nincs. Pro és kontra elhangzottak vélemények. Minden egyesülettől
faragtunk le, a Lövészklubtól 200.000 forintot, a Dal és Kultúregyesülettől 300.000 forintot, a Sportegyesülettől és a
Tűzoltó Egyesülettől 100-100.000 forintot. Így lenne összesen 5 millió forint, de ez csak a PB javaslata. Emellett a
költségvetésben szerepel 50.000 forint félretéve Hatos József részére, aki egyéniben darts bajnok. évek óta ennyit ad
neki támogatásként az önkormányzat.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A tagnapi ülésen a Német Dal és Kultúregyesületet a Polgármester Úr képviselte. Van annyi tartaléka az egyesületnek,
hogy ez a 300.000 forintos csökkentés nem érinti a működésüket. A Lövészklub képviselői itt voltak, ők elégedettek, a
tűzoltókat most meginterjúvoltam felfelé, ők is elégedettek.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nagyon politikusan az egyesületek beleszámították, hogy mi le fogunk venni az igényeikből.
Szentesi Ervin képviselő:
Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani az egyesületek tevékenységét, más a profiljuk. A lövészek 1.200.000 forintot
kapnának, tudom, hogy a fegyverek sokba kerülnek, de ugyanannyit kapnak a tűzoltók.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mások a feladataik.
Szentesi Ervin képviselő:
A két egyesület munkája között nagy különbség van.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A lövészek az előző években 300.000 forint támogatást kaptak. a fegyverek ára nagyon magas, olyan fegyverekkel
érnek el jó eredményeket, amik elavultak már. Elindult egy új szakosztályuk is. Nagyon lepukkant helyen vannak, ami
sajnos nem az önkormányzaté. A sportegyesületet például pályázati önrésszel is támogatja a testület.
Hatos Csaba képviselő:
Lehetne pályázni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A terület nem az övék. De most elindult az egyesület, új könyvelőjük van.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A PB javaslatától eltérő vélemény van valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a pénzügyi Bizottság által
tett javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes közösségi célú önkormányzati
támogatásokról szóló 14/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelet alapján 2017. 03. 07. napján kiírt pályázatra
beérkezett pályázatokat és az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati
rendeletben (továbbiakban R.) civil támogatási keretben (K511 rovatszámon) elkülönített 4.600.000 forint,
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valamint a R. általános tartaléka terhére elkülönített 400.000 Ft terhére, azaz összesen 5.000.000 Ft terhére az
alábbi támogatásokat állapítja meg:
Fertőrákosi Lövészklub
Német Dal- és Kultúregyesület
Fertőrákosi Sportegyesület
Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület

1.200.000 Ft.
1.000.000 Ft.
1.600.000 Ft.
1.200.000 Ft.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján az
egyesületekkel kösse meg a támogatási szerződést és a támogatási összeg szabályszerű kifizetéséről
gondoskodjék.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a R.-ben vezesse át az
előirányzatok módosítása során a tartalék terhére a K511 rovatszámra 400.000 forintot.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletben K511 rovatszámon elkülönített összegre,
50.000 Ft, azaz ötvenezer forintra a támogatási szerződést Hatos Józseffel kösse meg és a támogatási összeg
szabályszerű kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2017. május 31.
Pácser Attila:
Annyit szeretnék mondani, hogy az egyesületünk jubileumi ünnepségére ígért az önkormányzat egy sátrat.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amit vállalt az önkormányzat, azt teljesíteni fog. A részletek megbeszélése ügyében egyeztessen a polgármesterrel.
Térjünk át a következő napirendi pontra. Műszaki ellenőrzésre beérkezett ajánlatok. Átadom a szót a PB Elnökének.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB megtárgyalta. Az Origó Sánta Zrt. felmondta a szerződést, 3 árajánlatot kértünk. A legolcsóbbat Trimmel Csaba
adta, aki egyéni vállalkozóként kívánja ezt megvalósítani 100.000 forintos havi átalányért és a nettó beruházási díj 2
%-ért.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Hiányérzetem volt, amikor az előterjesztést megkaptam. Mire köt a polgármester szerződést és ennek mi a tartalma?
Szentesi Ervin képviselő:
Műszaki ellenőri feladatokra.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Milyen feladatokat lát el? Hányszor kell kijönnie egy héten? Stb. A jegyző Úr készített egy összeállítást, ezzel a
kiegészítéssel javaslom elfogadni. Trimmel Csabával maximálisan egyetértek. A 100.000 forintos havi átalány nekem
sem tetszett, de magyarázatot kaptam rá. De kérem, hogy a kiírás legyen része a szerződésnek.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az ajánlatkérésben 3 oldalon foglaltam össze a műszaki ellenőri feladatokat, melyekre bekértem az árajánlatokat. A
szerződésben ezek szerepelni fognak, sőt a szerződés mellékletét fogja képezni az árajánlat kérése, és a nyertes
árajánlat is.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az eredeti előterjesztésről azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés
részét képezze az árajánlat. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2017. (IV. 25.) KT határozata
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
szóló, 2017. 04. 03. napján kelt ajánlatkérésre beérkezett árajánlatokat és azok közül Trimmel Csaba EV. 2017.
04. 18. napján beérkezett ajánlatát fogadja el az alábbi tartalommal:
Havi átalány összege 100.000 Ft, azaz százezer forint.
Megvalósuló projektek nettó díjának 2 %-a.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
vállalkozóval a szerződést - mely tartalmazza az árajánlat kérést, valamint a nyertes árajánlattevő árajánlatát aláírja.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Kérdés van ezzel kapcsolatban?
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A jelentés 6. oldalától kezdődik a Fertőrákosra vonatkozó rész, a 7. oldalon a vizsgálat főbb megállapításai között az
szerepel, hogy a kontroll környezet kialakítása megfelelő, a hivatal pénzkezeléssel kapcsolatos
kontrolltevékenységeinek kialakítása a jogszabályi előírásoknak részben felel meg. Ez mit jelent?
Dr. Nagy Attila jegyző:
A kontroll és a monitoring rendszer kialakítása megtörtént, a szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de azok
frissítésre szorulnak. Ezek megvalósítása sajnos nem megfelelő. Ekkora hivatalnál és leterheltségnél sajnos nem jut
arra idő, hogy a vezetői döntéseket írásban adjam ki, az értekezletekről írásos emlékeztető készüljön, havonta mérjem
a kollégák véleményét, hogy milyen veszélyeket lát a munkájukban, ezekről statisztikák és elemzések készüljenek. Ez
az én felelősségem, de azt gondolom, hogy erre nem tudunk időt szakítani, vannak fontosabb dolgok.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Az is szerepel itt, hogy készpénz és bankforgalmat alapokmányok támasztották alá, azonban a pénzgazdálkodási
jogköröket gyakran nem, vagy nem arra jogosultak igazolták.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Sajnos előfordult párszor, hogy nem volt ellenjegyző az iraton, vagy a Német Önkormányzat esetében nem a
szabályzatban megfelelő személy írta alá. Ott az Elnök, vagy Elnökhelyettes az aláíró, párszor sajnos én írtam alá. De
minden esetben számlával és szerződéssel ezek alátámasztottak voltak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron és Térsége Önkormányzati
Társulás (9400 Sopron Fő tér 1.), mint önkormányzatunk belső ellenőrzését ellátó szervezet által elkészített
„Éves ellenőrzési jelentését” és azt változatlan formában elfogadta.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozatról a belső
ellenőrzési vezetőt tájékoztassa.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. május 1.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Arculati kézikönyv. Ez az a napirendi pont ahol azt érzem, hogy valami
marhaságot varrnak megint a nyakunkba.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Arculati kézikönyv megalkotását írja elő a jogszabály 2017. októberéig, valamint települési főépítész alkalmazását
erre az időpontig. Az arculati kézikönyvre kérünk árajánlatokat, egységesen a Fertő-táj Világörökség Egyesület többi
településével, valamint a települési főépítész pozícióra Körmendy Jánost, a tervtanács volt vezetőjét javasoljuk. Fertőd
kötne vele szerződést, mi Fertőddel és lakosságarányosan állnánk a bruttó 165.000 Ft/hó bérét.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB megtárgyalta és ugyanez volt a véleménye. De nem lehet mit csinálni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési főépítész megbízásáról és
településképi rendelet tervezetének és a településképi arculati kézikönyv elkészítésére történő ajánlattételi
eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete települési főépítész feladatkörre Fertőd Város
Önkormányzatának gesztorsága mellett Körmendy Jánost bízza meg. Fertőrákos Községi Önkormányzat
képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a gesztorral a feladatellátási szerződést írja alá,
valamint vállalja, hogy a települési főépítész munkabérének (havi bruttó 165.000 Ft) lakosságlétszám alapján
járó részét az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet
tartaléka terhére biztosítja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy települési arculati
kézikönyv elkészítésére ajánlattételi felhívást küldjön az alábbi tervezőirodák részére:
"A2" Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Szent Mihály utca 4.),
SOPRONI MESTERVONAL Tervező, Fejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron,
Ferenczy J. utca 34.),
PLANNER-T Településtervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest,
Naphegy u. 26.)
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
elkészítéséhez vissza nem térítendő támogatásra pályázatot nyújtson be.

a kézikönyv

Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. 12. 31.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Rendőrségi jutalmazás. Megint egy olyan előterjesztés, amit nem jó szívvel
tárgyalok.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB megtárgyalta és támogatta. Tavaly a rendőrség nem kapott támogatást.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Tavaly előtt pedig a körzeti megbízottnak adtunk egy havi jutalmat. Én is támogatom, de adhatnának egy csekkfüzetet,
amivel mi is tudnánk büntetéseket kiszabni. Tarhálásnak érzem a rendőrség részéről. Az önkormányzatok rá vannak
szorulva a rendőrségre.
Szentesi Ervin képviselő:
Bizonyos dolgokra van pénz, bizonyos dolgokra sajnos nincs. Ez is ilyen.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Jenő R. alezredes, rendőrségi
főtanácsos, a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjének 2017. 04. 06. napján kelt, a Soproni Rendőrkapitányság
munkatársainak jutalmazásához való hozzájárulás kérése tárgyú megkeresését és úgy határozott, hogy 100.000
Ft, azaz százezer forint támogatást nyújt erre a célra a rendőrség részére, mely a Fertőrákos Község
Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. tartaléka terhére kerül
elkülönítésre.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Soproni
Rendőrkapitányság vezetőjét a döntésről tájékoztassa és a megállapított összeget szabályszerűen utalja át.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Belterületbe vonás. Az előterjesztésben le van írva, hogy miért szükséges.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló,
Fertőrákos külterület 0228 helyrajzi számú, kivett közútként nyilvántartott ingatlan belterületbe vonásáról
szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy annak belterületbe vonását kezdeményezi.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a belterületbe vonást teljes
körűen intézze.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. augusztus 31.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Közvilágítás. Az lenne a kérdésem, hogy ilyen beruházásra nem lehetne
pályázni?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Jelenleg nincs ilyen pályázat.
Szentesi Ervin képviselő:
Az ott lakó emberek pedig várják. Benne van a költségvetésünkben, én támogatom.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos közvilágítási hálózat bővítésére
beérkezett árajánlatokat és azok közül az Elektron GM (9400 Sopron, Bánfalvi út 53.) 2017. 04. 05. és 2017. 04.
19. napján kelt árajánlatait fogadja el az alábbi megosztásban:
Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összesen:

Helyszín:
Hegy utcai átjáró
Zsilip utca
Felsőszikla sor
Kőbánya sor
Alsószikla sor
Kápolna utca

Ár (nettó)
1.700.240 Ft + ÁFA
2.162.520 Ft + ÁFA
1.424.570 Ft + ÁFA
1.578.050 Ft + ÁFA
2.538.410 Ft + ÁFA
6.724.800 Ft + ÁFA
16.128.590 Ft + ÁFA

Teljesítési határidő:
2017. 10. 30.
2017. 10. 30.
2017. 10. 30.
2017. 10. 30.
2017. 10. 30.
2017. 07. 30.

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes
vállalkozóval a szerződést megkösse és a teljesítésigazolás kiállítása után a számlát szabályszerűen kifizesse.
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2017. 11. 15.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A plébánia épülete előtti meglévő járda kiszélesítésére kértünk be árajánlatokat. Az ott lévő parkolóba beálló
járművek némelyike kilóg a kerékpárútra, hogy ne büntesse meg a rendőrség, inkább a járdára áll, így nem lehet
közlekedni. A templomtól levezető lépcsőtől lenne a járda kiszélesítve a plébánia bejárójáig. Kb. 14 négyzetméter
lenne. Nincs benne a költségvetésbe, így a tartalék terhére kerülne megvalósításra és minősített többség szükséges.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Fő utca 121. számú ingatlan
előtti járdaszakasz kibővítésére érkezett árajánlatokat és azok közül a STRABAG Általános Építő Kft. (9022
Győr, Schwarzenberg utca 8/b.) 236.387 Ft + ÁFA, azaz kettőszázharminchatezer-háromszáznyolcvanhét forint
+ általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely a Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2017.
évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. tartaléka terhére kerül elkülönítésre.
Kivitelezési határidő: 2017. 06. 30.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést
kösse meg és a teljesítésigazolás kiállítása után a vállalkozói díjat szabályszerűen fizesse ki.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. július 15.
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Közbeszerzés kiírása. Ebben valósulna meg a Patak sori árok második üteme, valamint a hivatal lépcsőjének és
közvilágításának felújítása. A 44 millió forint pályázati összeg már rendelkezésre áll, a maradék a költségvetésbe
betervezésre került.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Patak sori árok,- és a
Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal melletti lépcső 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 sori árok,- és a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal melletti lépcső
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.);
VIAT Szolgáltató Kft. (9484 Pereszteg, Temető u.20.)
Nagy-Ép Kert Bt. (9437 Hegykő, Petőfi utca 56.).
Az ajánlatok bírálati szempontja: legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás.
Kivitelezés határideje: 2017. november 30.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházást az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletben a K71 rovatszámon található összeg
(40.684.851 Ft + ÁFA) terhére valósítja meg.
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: 2017. június 30. illetve a közbeszerzés jogerős befejezéséig.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
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Dr. Nagy Attila jegyző:
Fertőrákosi óvoda tető felújítására az előző testületi ülésen bízott meg az önkormányzat egy tervezőt. A pályázat
benyújtásához egy testületi döntés szükséges.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2017. (IV. 25.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések 2017. évi támogatására kiírt pályázatát és az alábbiak szerint határozatott:
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a megadott
határidőig adja be Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) felújítására [a
pályázat 1) pont ab) alcélja.].
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati leírásban leírt 5 %-os
önrész összege 1.495.851 Ft, azaz egymillió-négyszázkilencvenötezer-nyolcszázötvenegy forint az önkormányzat
és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet tartaléka terhére
rendelkezésre áll.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
2017. május 2.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Egyebek.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy előreláthatólag 2017. 05. 16. napján kedden tartanánk egy rendkívüli
testületi ülést a zárszámadási rendelet elfogadásáról, valamint az Arculati kézikönyv elkészítésére beérkezett
árajánlatokról.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

Kmf.
Dr. Ecsédi Károly
alpolgármester

dr. Nagy Attila
jegyző
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