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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

9/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. május 18. napján 7.15 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 megjelent képviselőket, 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 

45/2018. (V. 18.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 18-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. Fertőrákos Fertő utcai felújítandó járdaszakaszra beadandó pályázatról szóló döntés módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a napirendi pontra. Pályázni lehetett járda felújításra, amit beadtunk, a Pénzügyi Bizottsági ülésen 

elhangzottak miatt módosítanunk kell a pályázatot. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök: 

A PB megtárgyalta, egyhangúlag az elfogadását javasolja az előterjesztést a testület részére. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

46/2018. (V. 18.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2018. évi támogatására kiírt pályázatát, valamint a Magyar Államkincstár  GYŐR-ÁHI/86-

12/64/2018. számú hiánypótlását az alábbiak szerint határozatott: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 27. napján tartott rendkívüli ülésén 

meghozott 44/2018. (IV. 27.) KT határozatában elfogadott 15 %-os önrészen felül a pályázatban el nem 

számolható költségekre tekintettel a szakfelügyeletek díjára 150.000 Ft + ÁFA, valamint az épületek 

lábazatainak utólagos javítására betervezett 675.000 Ft + ÁFA összeget, összesen 825.000 Ft + ÁFA, azaz 

nyolcszázhuszonötezer forint + általános forgalmi adó összeget az önkormányzat és szervei 2018. évi 
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költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet tartaléka terhére elkülönít, mint a pályázat 

nyertessége esetén szükséges önerőt. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2018. (IV. 27.) KT határozata egyebekben 

változatlan marad. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázathoz szükséges 

hiánypótlás teljesítésére. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2018. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


