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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

14/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. július 27. napján 8.00 órakor megtartott 

rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

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 napirendi pontról. 

Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

70/2018. (VII. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 27-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. A 69/2018. (VII. 24.) KT határozat visszavonása és a Soproni Vízmű Zrt.-vel a Fertőrákos ún. déli 

lakótelep szennyvízrendszer felújítása tárgyú beruházással kapcsolatos szerződés elfogadásáról és 

annak pénzügyi fedezetéről szóló módosított döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a napirendi pontra. Ezen a héten már megtárgyaltuk és elfogadtuk, de a vízmű jelezte, hogy rossz számot 

írtak bele a táblázatba és a vállalkozási szerződésbe, ezért új döntést kell hoznunk. Az összeg jelentősen nem változik. 

Az előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 5 

igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

71/2018. (VII. 27.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos ún. déli lakótelep 

szennyvízcsatorna rekonstrukció megvalósításáról és finanszírozásáról készült előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a beruházást a Koch Mérnöki 

Iroda (9400 Sopron, Makó utca 14.) által készített és a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (9021 Győr, Munkácsy M. 

utca 4.) által 35800/7802-10/2016. ált. számon kiadott és 2016. 12. 28. napján jogerőssé vált vízjogi létesítési 

engedélyben foglaltak szerint és elfogadja azt, hogy önkormányzat finanszírozza az 1. ütembe tartozó 

beruházásokat az alábbi megoszlásban és összegben: 
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Fő utcai bekötések     6.669.652 forint 

Szőllős utca    17.068.055 forint 

Pataki István utca   27.266.696 forint 

Tartalékkeret      5.100.440 forint 

Összesen:   56. 104.843 forint. 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás költségeinek pénzügyi fedezetét az 

alábbiak szerint vállalja: 

 

Az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet beruházás 

során (K62 rovatszám) található 50.000.000 forint, azaz ötvenmillió forinton felül – az általános tartalék 

terhére – biztosít 1.004.403 Ft, azaz egymillió-négyezer-négyszázhárom forintot, valamint a tartalékkeret 

biztosítására 5.100.440 Ft, azaz ötmillió-százezer-négyszáznegyven forintot. 

 

3. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező Vállalkozási szerződést aláírja, valamint a Soproni Vízmű Zrt.-vel és a 

Szakértői Bizottsággal tárgyaljon a 2. ütembe tartozó beruházás Soproni Vízmű Zrt. bonyolításában és 

finanszírozásában történő megvalósulásáról. 

 

4. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vízjogi 

létesítési engedély meghosszabbítására kössön szerződést és azt annak lejártáig hosszabbítsa meg. 

 

Jelen határozat elfogadásával a 69/2018. (VII. 24.) KT határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

 

Határidő:  

Vállalkozási szerződés aláírására:    2018. 08. 31. 

Vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása:  2018. 12. 28. 

Beruházás pénzügyi teljesítésére:    2019. 07. 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több hozzászólást, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


