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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

22/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. november 20.  napján 17.15 órakor 

megtartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő, 

Wild Robert Ferenc képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a kiküldött napirendi 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

126/2017. (XI. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 20-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a napirendi pontra. Az előterjesztést mindenki megkapta. Az utóbbi napokban merült fel, hogy a kivitelező 

késik a beruházások befejezésével. A kérelmében is leírta, az anyagbeszerzés nehézkes, az alvállalkozói sem vonultak 

fel. Nem szeretnénk, ha a rossz idő miatt elhúzódna a beruházás. Az aszfaltkeverők december 15-ig dolgoznak. A két 

saját forrásos beruházást december 15-ig, a közbeszerzésest december 20-ig kellene meghosszabbítanunk. Külön 

határozati javaslatok vannak, így külön kellene szavazni. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a Patak sori 

projektről. Minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

127/2017. (XI. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fertőrákos Patak sor rekonstrukció II. 

ütem, Patak sor - Fő utca lépcsős sétány felújítása” tárgyú beruházás során a 73/2017. (VI. 21.) KT határozattal 

elfogadott és a STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark, továbbiakban 

Vállalkozó) és önkormányzatunk között 2017. 06. 30. napján aláírt szerződés módosításának kezdeményezésére 

a  Vállalkozó által kezdeményezett teljesítési határidő módosítására 2017. 11. 20. napján érkezett kérelmét és 

úgy határozott, hogy az abban foglaltakat elfogadja és a beruházás teljesítési határidejét 2017. december 20. 

napjára módosítja. 

 

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

jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását aláírja, valamint a 

közbeszerzési hatóságnál a módosítást kezdeményezze. 
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Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Vállalkozási szerződés módosítása jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a Kovács hegyi projektről. Minősített többség szükséges. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

128/2017. (XI. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat megtárgyalta a Fertőrákos Kovács hegy utcai felújítandó járdaberuházás 

teljesítési határidejének módosítására a STRABAG Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor D. utca 2. 

Infopark) 2017. 11. 17. napján kelt kérelmét és az abban foglaltakat elfogadja és a beruházás teljesítési 

határidejét 2017. december 15. napjára módosítja. 

 

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

jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Vállalkozási szerződés módosítása jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a Felsőszikla sori projektről. Minősített többség szükséges. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

129/2017. (XI. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat megtárgyalta a Fertőrákos Felsőszikla sori felújítandó járdaberuházás 

teljesítési határidejének módosítására a STRABAG Magyarország Kft. (1117 Budapest, Gábor D. utca 2. 

Infopark) 2017. 11. 17. napján kelt kérelmét és az abban foglaltakat elfogadja és a beruházás teljesítési 

határidejét 2017. december 15. napjára módosítja. 

 

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

jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítását aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Vállalkozási szerződés módosítása jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


