KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
11/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. május 16. napján 16.00 órakor megtartott
rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Palkovits János polgármester
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Puskás Csaba László képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Köszöntöm a képviselőket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a
kiküldött napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2017. (V. 16.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 16-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. A partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
3. Településképi rendelet tervezetének és a településképi arculati kézikönyv elkészítésére történő
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Fertőrákos Fő utca ún. szervízút (Fertőrákos Fő utca 163-175. közötti szakasza) zöldterületi
munkálataira beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
5. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
6. Egyebek
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá az első napirendi pontra. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A PB és a JÜB is megtárgyalta,
átadom a szót.
Puskás Csaba képviselő, PB Elnök:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
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Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a
rendeletet elfogadta.
A 2016. évi zárszámadás elfogadásáról szóló 8/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. Kötelező feladat. A PB és a JÜB is megtárgyalta, átadom a szót.
Puskás Csaba képviselő, PB Elnök:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szentesi Ervin képviselő, JÜB tag:
A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a
rendeletet elfogadta.
A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. Arculti kézikönyv. Hasonló a partnerségi rendelethez, kötelező feladat.
Állami támogatás fog járni érte, egy millió forintot ígértek, de ennél jóval többe kerül. Sok önkormányzat morog
miatta. Bízunk benne, hogy az állam tényleg a teljes költséget vállalni fogja. A PB megtárgyalta.
Puskás Csaba képviselő, PB Elnök:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szentesi Ervin képviselő:
Az ÁFA tartalom itt is 27 %?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Igen.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2017. (V. 16.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2017. (IV. 25.) KT határozatában elrendelt
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és Fertőrákos község települési arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésre megbízza az „A2” Építésziroda Kft-t (9400 Sopron,
Szent Mihály utca 4.) a 2017. 05. 10. napján kelt ajánlatának megfelelően:
A vállalási díj összege: 2.250.000 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-kettőszázötvenezer forint + általános forgalmi adó,
mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet
általános tartalékának terhére kerül elkülönítésre.
Vállalási határidő: az ajánlattételi adatlap szerinti ütemben.
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Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. A szervízút elkészült, sürgőséggel hoztuk be a parkosítást. A Fő utcai
parkolókkal együtt szerettük volna, de az előző testületi ülésen volt egy olyan javaslat, hogy most csináljunk ott
rendet. Árajánlatokat kértünk, amik az előterjesztés mellékleteit képezi. Az egész terület fel lesz rotációzva, a tuskókat
kimarják és újrafüvesítenek. A területen kisméretű gömbfákat telepítenek, hogy ne nőjenek bele a légvezetékekbe.
Puskás Csaba képviselő, PB Elnök:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a legolcsóbb ajánlatot, ami a Sopron Holdingé.
Palkovits János polgármester:
A hídnál a ruhakonténer környékét is rendbe tetetnénk és azt arrébb teszik.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2017. (V. 16.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca ún. szervízút
(Fertőrákos Fő utca 163-175. közötti szakasza) zöldterületi munkálataira beérkezett árajánlatokat és az alábbi
döntést hozta:
Fertőrákos Fő utca ún. szervízút (Fertőrákos Fő utca 163-175. közötti szakasza) zöldterületi munkálataira
beérkezett árajánlatai közül a Sopron Holding Zrt. (9400 Sopron, Verő J. utca 1.) 2017. 05. 11. napján kelt
árajánlatát fogadja el 2.302.800 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázkétezer-nyolcszáz forint + általános
forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önk. rendelet
általános tartaléka terhére kerül elkülönítésre.
Vállalási határidő: 2017. augusztus 31.
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. szeptember 15.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület kérelme. Tegnap jött meg a kérelmük.
Többször elhangzott, hogy idén tartják a 125 éves jubileumi ünnepséget és kérték, hogy a rendes támogatáson felül a
sátor díját állja az önkormányzat.
Puskás Csaba képviselő, PB Elnök:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Jól működő egyesület, támogassuk
őket.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2017. (V. 16.) KT határozata
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2017.
május 14. napján kelt elektronikus úton beérkezett kérelmét és úgy határozott, hogy a Fertőrákosi Tűzoltó
Egyesület 125 éves Jubileumi Ünnepsége és Tűzoltónapon állítandó sátor, színpad és tánctér költségeit a
kérelemben foglalt árajánlatnak megfelelő összegben, legfeljebb 468.800 Ft + ÁFA, azaz
négyszázhatvannyolcezernyolcszáz forint + általános forgalmi adó összegben vállalja, mely az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önk. rendelet általános tartaléka terhére kerül elkülönítésre.
Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevére kiállított számlát szabályszerűen fizesse ki.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2017. június 30.
Palkovits János polgármester:
Az egyebekben egy újabb pályázati lehetőségről szeretném tájékoztatni a képviselőket. Megjelent egy pályázat,
amiben konyha felújításra lehet pályázni, legfeljebb 20 millió forintig. Esetünkben 75 %-os támogatással. Kinn
voltunk a tervezőkkel, és a konyha bérlőjével, a vezetékeket, szellőzést és a csempézés beleférne a felújításba és a
nyílászárók cseréje. lehet berendezésekre is pályázni.
Puskás Csaba képviselő:
Az épület a miénk, arra költeni kell. A berendezések már mind a vállalkozóé.
Szentesi Ervin képviselő:
Én is támogatom.
Palkovits János polgármester:
Ha egyetértetek vele, akkor megterveztetjük és beadjuk a pályázatot.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
A hétvégén katasztrofális a közlekedés a faluban.
Palkovits János polgármester:
A tervezés folyamatban van, hogy a park belső oldalán legyenek merőleges parkolók. A kihajtásnál vissza lesz véve
kb. 15 méter, hogy legyen kilátás, de a bolttal szemben legyen pár parkoló.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

Kmf.
Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző

4

