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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

14/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. június 26. napján 16.00 órakor megtartott 

rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester,   

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

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 a képviselőket, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a 

kiküldött napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

75/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákosi Könyvtár munkatársának beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Kalmár Imre (9421 Fertőrákos, Fő utca 154.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Traktor hidraulika beszerzésére beérkezett árajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Energetikai intézkedési terv elkészítésre beérkezett árajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. A TOP 3.2.1-15 pályázat projektmenedzsment ellátására beérkezett ajánlatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Igazgatási szünet elrendelése. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

7. Fertőrákos Rét utca, Nyárfa sor és Nyárfa köz utcák szilárd burkolattal történő út megtervezésére 

történő ajánlatkérésre, valamint a Fertőrákos 1136/18 helyrajzi számú ingatlan ingyenes tulajdonba 

kérésére való felhatalmazásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a napirendek tárgyalására, a lejárt határidejű határozatokról szeretném tájékoztatni a T. 

Képviselőket: 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

68/2017. (V. 31.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelésről az illetékes gyámhivatal 

tájékoztatva lett. 

69/2017. (V. 30.) KT határozat és a 71/2017. (VI. 21.) Kt határozattal a Fertőrákosi Konyha felújításra a 

felhatalmazást a polgármester megkapta, hogy szerződést kössön a tervek elkészültére a World Connection Kft-vel és 

a pályázatírásra az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft-vel. A tervező céggel a szerződés 

aláírásra került, a terveket leadták, a szerződés szerinti összeg kifizetésre került. A pályázatíró céggel a szerződés nem 

került megkötésre. A pályázat beadási határideje 2017. 06. 22. napja éjfél volt, a pályázatíró a megadott határidőig 

nem tudta benyújtani a pályázatot. A pályázatíró elmondása szerint a rendelkezésre álló tervek és költségvetések nem 

voltak elegendőek ahhoz, hogy beadja a pályázatot, majd a hiánypótlás keretében azokat pótolja.  A pályázatíró a 

tervező iroda későn leadott és hiányosan kitöltött terveire hivatkozással nem tudta beadni a pályázatot. A tervező 

szerződés szerinti határidőben (06. 16.) továbbította a terveket, a pályázatíró 06. 22. napján jelezte, hogy nem kapott 

meg minden dokumentumot és a Jegyző Úrnak másnap délután (06. 23.) azt, hogy a tervek közül több hiányos volt. 

72/2017. Családi nap támogatásáról a szervezők tájékoztatva lettek. 

73/2017.  Patak sor II. ütem közbeszerzése lezárásra került, a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződés aláírása 

van folyamatban. 

74/2017. Margitbányai úttal kapcsolatosan adott polgármesteri felhatalmazásról és a nyilatkozatról a kérelmező 

Nemzheti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t tájékoztattuk. 

 

Fontosabb események: 

 

05. 31. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási ülése 

05. 31. Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási ülése. 

06. 07. TOP pályázattal (Alsó tagozatos iskola energetikai felújítása) kapcsolatos megbeszélés a műszaki ellenőrrel és 

a pályázatíróval. 

06. 09. Közbeszerzés során helyszíni bejárás. 

06. 09. Óvoda új épületében a garanciális 3 éves bejárás történt meg. Az óvoda nyári leállás alatt fog megtörténni a 

hibák kijavítása. 

06. 12. Rét utcai lakók részére összehívott megbeszélés. 

06. 13. Konyha pályázat kapcsán tartott helyszíni bejárás. 

06. 19. Közbeszerzés bontás 

06. 20. Közbeszerzési Bírálóbizottsági döntés 

06. 21. Rendkívüli PB és KT ülés. 

06. 22. Konyha pályázat beadási határidő 

06. 26.Filóné Pákozdi Zsuzsannával történt megbeszélés családi bölcsőde ügyében. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A konyha felújítási pályázat kapcsán a beszámolóban elhangzott, hogy a pályázatíró nem tudta beadni a pályázatot, mi 

lett a végkifejlet? 

 

Palkovits János polgármester: 

Erről szerettünk volna az egyebekben beszélni. Ez péntek délután derült ki. A pályázatírót alig tudtuk elérni, de 

hivatalosan még nem jelezték. A pályázatíró bizonyos dolgokat nem tudott értelmezni, de ki kellett volna ezeket 

hagyni és úgy beadni, hogy hiánypótlásban jöjjenek ki. Nem tette. Szoros volt a határidő és a munka is, de ezzel a 

céggel a korábbi iskola pályázatnál nem volt gond. Az a kérdés, hogy mit csináljunk, van egy második kör, arra 

beadjuk-e? Ki kell deríteni, hogy a tervező és a pályázatíró mennyiben hibás. Pályázatíróval a szerződés nem lett 

megkötve, a tervezővel igen és a díj is ki lett fizetve. Beszéltem ma a tervező cég vezetőjével, nagyon sajnálja, hogy 

így történt, ha úgy van, akkor azt mondta, hogy visszaadják a pénzt. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

Olyan helyzet állt elő, amiben mindenki jót akart, aki ennél az asztalnál ül, de a tervező és a pályázatíró fog egymásra 

tolni a felelősséget és a 4,2 millió forintot pedig kifizettük. A 2. körben nincs sanszod. Ha visszaadják a pénzt, akkor 

kereshetünk egy másik pályázatot. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Nem lenne ennyire készséges a tervező, ha nem lenne saras. 

 

Palkovits János polgármester: 

A jó viszony megtartása végett van. Ők is igyekeztek, nem tartom őket hibátlannak az ügyben, de korrektek. A 

pályázatíró nem keresett, csak a beadás utáni nap. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Az a lényeg, hogy a pénzünkhöz hozzá jussunk. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A tervezővel kötött szerződés teljesítési határideje 2017. 06. 16. napja volt, akkor azt teljesítették, elküldték a terveket 

és mi ez alapján fizettünk. A pályázatíró a beadás napján jelezte, hogy azok a tervek hiányosak és a villamos tervben 

nincsenek ÉNGY kódok, amik a feltöltéshez szükségesek. Biztos, hogy hiányosan adták le a terveket, ezáltal hibás 

teljesítés áll fenn, de a pályázatírónak sem utolsó napon kellett volna ezt ellenőriznie.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A pénzt kérjük vissza a tervezőtől, azaz ha a teljes tervezői díjat nem kapjuk, meg, akkor a különbözetet bírói úton 

hajtsuk be, mint kártérítés. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A tervezői szerződésben, amennyiben hibásan teljesítik a tervleadást, márpedig itt ez történt, akkor 40 % 

átalánykártérítés illeti meg az önkormányzatot. Én azt gondolom, hogy meg kellene állapodnunk mindkét féllel, hogy 

adjuk be második körben is a pályázatot. A terv kilencven valahány százalékban készen van, más csak kis 

módosítások szükségesek. A konyha viszont nagyon rossz állapotban van, ha nem adjuk be és nem kérjük a terveket, 

akkor ezt saját forrásból mindenféleképpen fel kell újítanunk. Ahhoz viszont tervek kellenek, amik nem lesznek 

olcsóbbak. Javaslom, hogy a tervek árának csak egy részét kérjük vissza a tervezőtől azzal, hogy készítsék el 

hibátlanul és próbáljunk megállapodni a tervező irodával is, hogy ingyen adják be a terveket. Ha nem nyerünk a 2 

körben, akkor is a tervek fél áron lennének. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Próbáljuk meg, de azzal, hogy a a pályázat beadása ingyenes legyen és az 5 %-os sikerdíj legyen 3 %-os. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Akkor felolvasnám a határozati javaslatot: 

 

„Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás 2. 

célterületében foglaltakra „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása” megnevezéssel az önkormányzat tulajdonát képező 

Fertőrákos, Fő utca 236/A. hsz-ú, 1134/2 hrsz-ú ingatlan külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsitésére első 

körben be nem nyújtott pályázattal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót és a Képviselő-testület az alábbi döntést 

hozza: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a World Connection Kft-

vel (9400 Sopron, Mikoviny utca 17., továbbiakban Vállalkozó1) a Fertőrákosi Főzőkonyha épületének (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.) felújítási terveinek elkészítése 2017. 05. 31. napján megkötött szerződés 6.1 pontjában 

foglalt tervezési díj 50 %-ának visszafizetéséről tárgyaljon és a tervező a pályázat beadásához szükséges terveket a 

pályázat 2. körének bezárultát megelőző 10. napra hiánytalanul készítse el. Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelő 

ajánlatról szóló tárgyalás nem vezet eredményre, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - 

érdekmúlásra tekintettel - a teljes összeg behajtásáról intézkedjen a Vállalkozó1 ellen. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Első Magyar 

Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi B. utca 9-11. IV. em. 3., továbbiakban 

Vállalkozó2) a pályázat újbóli, ingyenes beadásáról tárgyaljon azzal, hogy a pályázatírásról és a 

projektmenedzsmentről szóló szerződésben a megítélt támogatási összeg 5 % + ÁFA összeg helyett  a megítélt 

támogatási összeg 3 % + ÁFA összeg szerepeljen, mint sikerdíj. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a fenti feltételekkel 

a Vállalkozó1-gyel és Vállalkozó2-vel meg tud állapodni, a vállalkozási szerződéseket írja alá, valamint VP6-7.2.1-

7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás 2. célterületében foglaltakra „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása” 

megnevezéssel az önkormányzat tulajdonát képező Fertőrákos, Fő utca 236/A. hsz-ú, 1134/2 hrsz-ú ingatlan külső 

rekonstrukciójára és energetikai korszerűsitésére a pályázatot a 2. körben előírt határidőben nyújtsa be.” 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben ez elfogadható, kérem szavazzunk, hogy ezt a napirendi pontot felvegyük a napirendek közé. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal új, első napirendi pontnak felvette a „A VP6-7.2.1-7.4.1.3-

17 kódszámú pályázati felhívásban beadandó Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása tárgyú pályázattal kapcsolatos 

döntések” napirendi pontot. 

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

6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

76/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás 2. 

célterületében foglaltakra „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása” megnevezéssel az önkormányzat tulajdonát 

képező Fertőrákos, Fő utca 236/A. hsz-ú, 1134/2 hrsz-ú ingatlan külső rekonstrukciójára és energetikai 

korszerűsitésére első körben be nem nyújtott pályázattal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatót és a Képviselő-

testület az alábbi döntést hozza: 

 

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

Connection Kft-vel (9400 Sopron, Mikoviny utca 17., továbbiakban Vállalkozó1) a Fertőrákosi Főzőkonyha 

épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236.) felújítási terveinek elkészítése 2017. 05. 31. napján megkötött 

szerződés 6.1 pontjában foglalt tervezési díj 50 %-ának visszafizetéséről tárgyaljon és a tervező a pályázat 

beadásához szükséges terveket a pályázat 2. körének bezárultát megelőző 10. napra hiánytalanul készítse el. 

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelő ajánlatról szóló tárgyalás nem vezet eredményre, akkor a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - érdekmúlásra tekintettel - a teljes összeg behajtásáról 

intézkedjen a Vállalkozó1 ellen. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Első Magyar 

Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi B. utca 9-11. IV. em. 3., továbbiakban 

Vállalkozó2) a pályázat újbóli, ingyenes beadásáról tárgyaljon azzal, hogy a pályázatírásról és a 

projektmenedzsmentről szóló szerződésben a megítélt támogatási összeg 5 % + ÁFA összeg helyett  a megítélt 

támogatási összeg 3 % + ÁFA összeg szerepeljen, mint sikerdíj. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a fenti 

feltételekkel a Vállalkozó1-gyel és Vállalkozó2-vel meg tud állapodni, a vállalkozási szerződéseket írja alá, 

valamint VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás 2. célterületében foglaltakra „Fertőrákosi 

Főzőkonyha felújítása” megnevezéssel az önkormányzat tulajdonát képező Fertőrákos, Fő utca 236/A. hsz-ú, 

1134/2 hrsz-ú ingatlan külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsitésére a pályázatot a 2. körben előírt 

határidőben nyújtsa be. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. július 21. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Könyvtáros beszámolója, írásos előterjesztést mindenki megkapta. Örömmel 

tapasztalom, hogy hogy a könyvtár aktívan működik, olyan vezetője is van aki sokat tesz ezért és a gyerekek is 

lelkesek. Amennyiben nincs kérdés a kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

77/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Könyvtár munkatársának 

beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kalmár Imre kérelme. Az év elején eladtunk egy telket, ahol folyamatban 

volt egy 17 négyzetméteres elbirtoklás. Megegyeztünk, hogy ezt a 17 négyzetmétert kifizetjük neki azon az áron, 

amelyen tőlünk megvásárolta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. Átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László PB Elnök: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

78/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Imre (9421 Fertőrákos, Fő utca 

154.) 2017. május 18. napján kelt kérelmét és a 108/2016. (IX. 27.) KT határozatra, valamint a 141/2016. (XII. 

13.) KT határozattal kiírt licit eredményére tekintettel úgy határozott, hogy a kérelmező részére kifizet 106.471 

forint, azaz százhatezer-négyszázhetvenegy forint összeget. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 

tájékoztassa és egyben felhatalmazza, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Annak idején a Schusztig Úr felelőtlen kijelentést tett, hogy ingyen adja a 

hidraulikát. Az újabb típusú traktort választottuk, melynek a hidraulikája 750.000 Ft, de a cég így is kedvezményes 

áron, 400.000 forintért adja nekünk. A hótolólaphoz mindenképpen szükséges. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. 

Átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László PB Elnök: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A hótolólap meg van? 

 

Palkovits János polgármester: 

Meg van rendelve, ha hozza a hidraulikát, azzal együtt hozza a hótolólapot is. Amennyiben nincs több kérdés a kérem 

szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

döntést hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

79/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TYM T654 traktor első hidraulikájának 

beszerzésére a forgalmazó Atraktor Hungária Kft.-től bekért árajánlatot és azt az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önk. rendelet általános tartaléka terhére 400.000 Ft + ÁFA, azaz 

négyszázezer forint + általános forgalmi adó összegben megrendeli. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozót a döntésről 

tájékoztassa, valamint felhatalmazza, hogy az árubeszerzési szerződést aláírja és a vételárat szabályszerűen 

kifizesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. 08. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 

Átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László PB Elnök: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. lehet húzni az időt, de sajnos kötelező. Ez megint majdnem 

1 millió forint. Nincs erre szükségünk. Minden faluvezetés felelősen gazdálkodik, az a célja, hogy kevesebb költség 

legyen. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Mi a szankciója, ha nem csináltatjuk meg? 

 

Palkovits János polgármester: 

A törvény kötelez rá. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Nem feltétlenül szükséges megcsináltatnunk. Javaslom, hogy ne rendeljük meg, ha köteleznek és szankcionálnak, 

akkor igen. Kijelenthetjük, hogy a település vezetése ellátja ezeket a feladatokat. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés és mindenki egyetért azzal, hogy ne rendeljük meg, akkor felteszem ezt a módosító 

javaslatot szavazásra.. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

80/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az energetikai intézkedési terv 

elkészítésére vonatkozó előterjesztést, valamint a beérkezett ajánlatokat és úgy határozott, hogy azt nem 

készítteti el. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 

Átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László PB Elnök: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Palkovits János polgármester: 

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

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

81/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP 3.2.1-15 pályázat keretében a 

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI alsó tagozatos épületének energetikai felújítására elnyert pályázat 

projektmenedzsmenti feladatainak ellátásra a Progeneral Team Kft. (9400 Sopron, Deák tér 17.) 2017. 06. 15. 

napján kelt árajánlatát és megbízási szerződés tervezetét és azt változatlan formában elfogadja. 

 

A projektmenedzsmenti feladatok ellátásának díját a pályázat elszámolható összköltségének 3,5 % + ÁFA 

összegében fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) Ör. 

általános tartaléka terhére kerül elkülönítésre. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozót a döntésről 

tájékoztassa, valamint felhatalmazza, hogy a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2018. 12. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 

megtárgyalta. Átadom a szót. 

 

Wild Robert Ferenc JÜB Elnök: 

A JÜB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Palkovits János polgármester: 

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

igen szavazattal, egyhangúlag a rendelet-tervezete elfogadta. 

 

A 10/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. A Rét utcai lakók egy kérelemmel 

kerestek meg minket, ezzel kapcsolatban volt egy személyes megbeszélés. Összeállt a kép, hogy mit szeretnének. Az 

idei költségvetésben erre nincs pénz. Nagyvonalú kéréseik voltak, nem foglalkoztak azzal, hogy az mennyibe kerül. 

Ha egy ilyen beruházás valósulna meg, az ott lakóknak 35 % összeggel kellene beszállniuk.  Úgy gondoljuk, legalább 

legyen képünk róla, hogy mennyibe kerülne. A Nyárfa sor és a Nyárfa köz pedig még a Donáció Szövetkezet 

tulajdonában van. Ezt kezdeményeznénk, hogy kerüljön önkormányzati tulajdonba. A saroktelek is ott van, ahol a 

kijárás van a Virágosmajori út felé, de az is folyamatban van. 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László PB Elnök: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az egész dologgal kapcsolatban 2 lépést javasolnék. Az 1. lépésben a jogi jelentőséggel bíró dolgokat tegyük tisztába, 

kérjük el az utat. ha ez meg van, akkor legyen a 2. lépés, azaz kérjünk a tervezésre árajánlatot. Feleslegesnek atrtom 

most a tervezést. A Donáció nem biztos, hogy odaadja ingyen.  

 

Puskás Csaba László PB Elnök: 

A tervezésre csak árajánlatokat kérünk, az ingyen van. 
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Palkovits János polgármester: 

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

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

82/2017. (VI. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Rét utca, Nyárfa sor és 

Nyárfa köz utcák szilárd burkolattal történő ellátásával kapcsolatosan az önkormányzatunkhoz 2017. május 

25. napján beérkezett lakossági kérelmet, valamint a 2017. június 12. napján tartott lakossági fórumon 

elhangzottakat és az alábbi döntést hozza: 

 

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

1136/18 helyrajzi számú ingatlan ingyenes átadását (ajándékozás jogcímen) kezdeményezze az önkormányzat 

részére a jelenlegi tulajdonos Donáció Szolgáltató, Kereskedelmi és Borászati Szövetkezettől (9400 Sopron, 

Győri út 17.), valamint, hogy az ezzel kapcsolatos ügyet teljes körűen intézze. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az érintett terület 

átadásával kapcsolatos összes felmerülő költséget (így különösen a földhivatali költségek, értékbecslés, kitűzés 

és ügyvédi költségek) viseli, az átvett területet kivett helyi közútként veszi át és tartja fenn. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a következő rendes 

Képviselő-testületi ülésig kérjen három árajánlatot az érintett utak szilárd burkolattal történő ellátásának 

megterveztetésére. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. július 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

Palkovits János                dr. Nagy Attila 

 polgármester             jegyző 


