KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
11/2018.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. június 26. napján 16.00 órakor megtartott
rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
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 megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Szavazzunk a napirendi
pontokról. Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2018. (VI. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 26-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
1. Igazgatási szünet elrendelése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
2. Fertőrákos Boglárhegyi utak (Fagyöngy és Kereszt utca) felújítására beérkezett lakossági
kérelemről és a bekért árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Fertőrákos ún. középső park felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Egyebek
Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
A napirendi pontok előtt a beszámolómat mondanám el.
Lejárt határidejű határozatok:
49/2018. Középszikla sor 38. szám alatti bolt üzemeltetésére a nyílt licit kiírásra került, az írásban kérelmet
benyújtóknak a kiírást közvetlenül is kiküldtük. A pályázatra egy jelentkező volt, a liciten vállalta a kezdő árat, így a
bérleti jogot ő nyerte el.
50/2018. gyermekjóléti jelentés továbbítva lett.
51/2018. 360 hrsz. 25 m2 részének vásárlásáról a tulajdonosok értesítve lettek, egyeztetésre bejöttek utána
hivatalunkba.
52/2018. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás a döntésről tájékoztatva lett.
53/2018. I. világháborús emlékmű pályázat önrész vállalásáról a kiíró tájékoztatva lett, a támogatási megállapodás
még nem került megkötésre.
54/2018. Családi nap támogatásáról az érintettek tájékoztatva lettek, a szervezés folyamatban van.
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55/2018. Fertőrákos 0125 hrsz. külterületi út átrakása folyamatban van.
57/2018. Polgármesteri Hivatal melletti légvezeték földkábeles vezetékre történő cseréjére a vállalkozási szerződés
aláírásra került.
58/2018. Fő utca parkoló építés vállalkozási szerződés aláírásra került. Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervre a
közútkezelői hozzájárulás megérkezett, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kapacitáshiányra hivatkozva azt nem végzi el,
külső szakipari vállalkozás megkeresése folyamatban van.
59/2018. Középső park felújítására új árajánlatok bekérése megtörtént.
60/2018. Orvosi rendelőben a kazáncsere megtörtént.
61/2018. Takács Alexandrával a támogatási megállapodás aláírásra került, a támogatási összeg utalásra került.
Fontosabb események:
Május 30. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülése.
Június 1. Iskolaigazgatói pályázat beadási határideje.
Június 6. Minibölcsőde ügyben személyes bejárás állategészségügyi kollégával és a tervezővel.
Június 7. Kooperáció a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI alsó tagozatos épület felújítása kapcsán.
Június 13. Minibölcsőde ügyben személyes bejárás ÁNTSZ kollégáival és a tervezővel.
Június 15. Középszikla sori bolt pályázat beadási határideje.
Június 18. Német Önkormányzat Fertőrákos ülése az iskola intézményvezetői pályázatról.
Június 19. Iskola évzáró.
Június 20. Középszikla sori bolt licit.
Június 21. Kooperáció a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI alsó tagozatos épület felújítása kapcsán.
Kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a beszámolót a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. Igazgatási szünet elrendelése. Minden évben
elkészül a rendelet, a testületnek kell róla dönteni. A JÜB megtárgyalta, átadom a szót.
Wild Robert Ferenc képviselő:
A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Palkovits János polgármester:
Köszönjük. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
egyhangúlag a rendelet-tervezete elfogadta.
Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Boglárhegyi utak javítása. Az ottlakóktól érkezett egy kérelem, szeretnék, ha
az utcájukat rendbe tenné az önkormányzat.
Csóka Zoltán Józsefné megérkezik az ülésterembe.
Palkovits János polgármester:
A kukásautó rossz időben nem megy végig az utcában. Kértünk a két utcára árajánlatot. A Kereszt utcát már többször
helyreállítottuk. Azt javaslom, itt is várjunk a felújítással, a Margitbányai út felmarásából az anyagot felajánlották
nekünk, csak a deponálást kell megoldanunk. Alapot sem kellene készítenünk, az utcák ki lennének tükrözve és mart
aszfalt lenne tömörítve. Elvileg ősszel kezdik a beruházást. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2018. (VI. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fagyöngy és Kereszt utcai
lakosok 2018. 05. 18. napján beérkezett, a fenti utak felújításával kapcsolatos kérelmét és az alábbi döntést
hozza.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Fertőrákos Fagyöngy
utca és Kereszt utca felújítását saját forrásból megoldja a Fertőrákos Margitbányai út felbontásából származó
mart aszfalt beépítésével.
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőket a
döntésről tájékoztassa, valamint a Fertőrákos, Margitbányai út felbontásából származó mart aszfaltra,
valamint annak szállítására és terítésére, hengerezésére kérjen árajánlatot a beruházás elkezdését követően.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
2018. június 30., illetve a Margitbányai út felújításának végéig.

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A múlt testületi ülésen tárgyaltuk a középső park felújítására kért ajánlatokat.
Az a döntés született, hogy kérjünk új ajánlatokat. A vállalkozókkal megbeszéltük, kivettük a gyalogutat és a
geotextíliát. Az új ajánlatok beérkeztek. A PB tegnapi ülésén az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Sopron Holding Zrt.-é a legjobb ajánlat.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2018. (VI. 26.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos ún. középső park, valamint
a Fő utca Meggyesi út kereszteződésénél lévő terület parkosítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a
2018. 06. 21. napján érkezett Sopron Holding Zrt. (9400 Sopron, Verő J. utca 1.) 4.431.034 Ft + ÁFA, azaz
négymillió-négyszázharmincegyezer-harmincnégy forint + általános forgalmi adó összegű árajánlatát fogadja
el, melyet az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet
K62 során (beruházási munkák) terhére különít el.
Kivitelezési határidő: 2018. 10. 31.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozót a
döntésről tájékoztassa, és a vállalkozási szerződést megkösse, valamint a beruházás szerződésszerű teljesülése
után a vállalkozási díjat szabályszerűen fizesse ki.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2018. november 30.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át az egyebek tárgylására. Részemről nincs semmi az egyebekben.
Hatos Csaba képviselő:
Szeretnék minden képviselőt meghívni a 2018. július 14-15. napján tartott Családi Nap rendezvényére, valamint
szeretném jelezni, hogy bajnok lett a Fertőrákosi focicsapat! A tartalékcsapat pedig második lett!
Palkovits János polgármester:
Gratulálunk a fiúknak, büszkék vagyunk rájuk. Beszéltem az Elnökkel, de sajnos a feljutás nem jön össze.
Hatos Csaba képviselő:
Már a megye II. osztályban is kellene U19 csapatot indítani, ami nekünk nincs meg.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát..
Kmf.
Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző
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