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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

3/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. február 19. napján 16.00 órakor megtartott 

nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

 

Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Külön köszöntöm a megjelent 

óvoda vezetőt és a Fertőrákosi Lövészklub képviselőit. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk. Kérem 

szavazzunk a napirendi pontokról. Van módosító javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirendről. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 19-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

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

rendeletének módosítása (előirányzat módosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása és az arról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Óvodai beiratkozás időpontjáról szóló fenntartói döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

4. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) és a Fertőrákosi 

Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) közötti feladatmegosztási megállapodás 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

5. Fertőrákosi Főzőkonyha felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

6. Közétkeztetési pályázat kiírása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

7. Soproni Vízmű Zrt. által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjához benyújtott pályázatól, 

valamint az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló döntés. 

HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 
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8. Soproni Vízmű Zrt. által a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztésére benyújtható 

pályázatól, valamint az ehhez szükséges konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről 

szóló döntés. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS! 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

9. A Fertőrákos Fő utca 110. szám (Fertőrákos belterület 207/1 hrsz.) alatt található volt 

Takarékszövetkezet ingatlanának megvásárlásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

10. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására a beszámolómat mondanám el. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

2/2019. KT hat. A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal bérkompenzációs pályázata benyújtásra került 

4/2019. KT hat. Az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról a Német Önkormányzat Fertőrákos tájékoztatva 

lett. 

6/2019. KT hat. M85 út kártalanításával kapcsolatos megállapodás aláírásra került. 

8/2019. KT hat. Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet előterjesztésre került a 

mai ülésen a KT határozatban foglalt módosításokkal. 

 

Fontosabb események: 

 

02. 12. Ritter Imre országgyűlési képviselő látogatása a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI iskolabővítési 

pályázatával kapcsolatosan. 

02. 13. Józsa Dávid tervezővel történt előzetes megbeszélés a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI iskolabővítés 

tervezésével kapcsolatosan. 

02. 14. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett Települési Tanácskozás a Fertőrákosi Polgármesteri 

Hivatalban. 

02. 15. Takarékszövetkezet vezetőivel tartott egyeztetés a fertőrákosi kirendeltség megvásárlásával kapcsolatban. 

02. 15. Kooperációs ülés a Fertőrákos Déli lakótelep szennyvízberuházással kapcsolatosan. 

 

Amennyiben a beszámolóhoz nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a beszámolót 5 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. Térjünk rá az első napirendi pont tárgyalására. Előirányzat módosítás. A 

tavalyi évi bevételek, kiadások átvezetése szükséges. Ezek lettek összeállítva és rendelet-tervezetként előterjesztve. Az 

írásos előterjesztést mindenki megkapta, a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB mai ülésen megtárgyalta és 2 igen szavazattal támogatta.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag a rendelet-tervezetet elfogadta. 

 

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

módosításáról szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
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Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. 2019. évi költségvetés. Az első fordulót lezártuk, a megbeszélt 

módosításokat átvezettük és most beterjesztettük egységes szerkezetben. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 

a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A JÜB mai ülésen megtárgyalta és 2 igen szavazattal támogatta.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag a rendelet-tervezetet elfogadta. 

 

Az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet 

 jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Óvodai beiratkozás, az előterjesztést és a hirdetményt mindenki megkapta. 

Április 20 és május 20 közötti időpontban kell a beiratkozást megtartani. Van kérdés? 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Hány gyermekre számíthatunk? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Nehéz ezt előre megmondani, a mostani nagycsoportban lesz 6-7 gyerek, akit még az óvodában tartanak a szülők. Ez 

jót tesz a gyereknek, de a létszám így telítve van. Jelenleg 77 fővel működik az óvoda.  

 

Palkovits János polgármester: 

Már csak fertőrákosi gyerekek vannak? 

 

Heizer Csabáné intézményvezető: 

Már a tavalyi évben is csak rákosiakat vettem fel. Valahogy majd szelektálnom kell, hogy melyik gyermek mikor tölti 

be a 3. életévét. A testület a működési engedélyben foglalt létszámtól adhat eltérést.   

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda Kindergarten 

Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozásról szóló 

hirdetményét és azt - jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként -jóváhagyja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a hirdetményt az 

intézmény hivatalos honlapján tegye közzé. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetményt az 

önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a helyben szokásos egyéb módon tegye közzé. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és Heizer Csabáné 

intézményvezető 

Határidő: 2019. február 28. 
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A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény 

jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Feladatmegosztási megállapodás a hivatal és az iskola között. Az előző 

ülésen is szóba került, ki lett dolgozva. A kért módosítás lett átvezetve, azaz a mindenkori pénzügyi előadó bérének és 

járulékainak 50 %-a a támogatás mértéke. Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi önkormányzat Képviselő-testülete a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, a 

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 

között létrejövő Feladatmegosztási megállapodást jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a jegyzőt a megállapodás 

aláírására.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodásban foglalt 

pénzügyi kötelezettségeket a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetésében 

szerepeltesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. február 28. 

 

Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal között 

létrejövő Feladatmegosztási megállapodás jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közbeszerzés kiírása. 20 millió forintot nyertünk pályázaton. A nyári tanítási 

szünetben kezdődne el a felújítás és szeptember 1-gyel kell befejeződnie. 5 darab céget kérnénk fel ajánlattételre, a 

közbeszerzési tanácsadó átnézte az előterjesztést. Pénzügyi Bizottság tegnap megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Főzőkonyha (9421 

Fertőrákos, Fő utca 236.) felújítására kiírandó közbeszerzésről szóló előterjesztést és erre tekintettel 

felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházás közbeszerzését írja ki. 

 

A kiírandó közbeszerzés feltételei a következők: 

 

A közbeszerzés tárgya: „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása”. 

 

Közbeszerzési eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti eljárást folytat le a nyílt eljárás 

szabályainak megfelelően. 
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Közbeszerzés kiírásának határideje: döntéstől számított 30 napon belül. 

 

A közbeszerzésre meghívandó vállalkozások: 

 

Aszfaltút Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (9028 Győr, József A. utca 91.), 

Horváth Color Kft. (9363 Gyóró, Petőfi utca 2.), 

Pukler András EV. (9494 Sopron, Bozi u. 41.), 

Siti Kft. (9371 Vitnyéd, Dózsa György utca 25.), 

Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.). 

 

Az ajánlatok bírálati szempontja: legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás. 

 

Értékelési szempontok: 

 

1. Nettó ajánlati ár        70%. 

2. Ajánlattevő által bevont szakember szakmai tapasztalata  20 %. 

3. 36 hónap jótálláson felül vállalt jótállá    10 %. 

 

Kivitelezés határideje: szerződéskötéstől számított 150. naptári nap 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházást az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet terhére valósítja meg 49.000.000 Ft + ÁFA, azaz 

negyvenkilencmillió forint + általános forgalmi adó összegben. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzés 

elbírálására és a döntés meghozatalára hívjon össze Képviselő-testületi ülést. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester, dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. április 30., illetve a közbeszerzés jogerős befejezéséig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közétkeztetési pályázat kiírása. Pénzügyi Bizottság tegnap megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Június 30-án jár le a szerződés a vállalkozóval. Beszéltünk tegnap a bérleti díjról, mindenhol emeltük az elmúlt 

években. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja, de bérleti díj emeléssel 125.000 forinttal, vagy 

150.000 forinttal.  A közétkeztetés mellett itt egy catering vállalkozás is megy, illetve máshova is szállítanak innen.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Családi házat adnak ki ekkora összegért. 

 

Palkovits János polgármester: 

A felújítás után logikus az emelés. Az elején induló vállalkozás volt, azért határoztuk meg alacsonyabban a bérleti 

díjat, utána pedig azért, mert az összes eszközt lecserélte. A lakbéreket is emeltük, ezt is kell. Ki tudja gazdálkodni. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

A felújítással a rezsiköltségei is csökkeni fognak.  

 

Hatos Csaba képviselő: 

Támogatom én is az emelést. 

 

Palkovits János polgármester: 

Akkor szavazzunk az elhangzott 150.000 forintos minimum bérleti díjról. Megállapítom, hogy a módosítás 5 igen 

szavazattal elfogadásra került. Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról. Minősített többség és név 

szerinti szavazás szükséges. 
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Palkovits János   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Hatos Csaba    Igen 

Puskás Csaba László   Igen  

Szentesi Ervin    Igen 

 

Palkovits János polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közétkeztetés kiírásáról szóló 

előterjesztést és úgy dönt, hogy az önkormányzat közétkezési szolgáltatás ellátása tárgyában - figyelemmel a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire - 2019. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő, határozott, 

négy (4) éves időszakra nyílt pályázatot hirdet jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásnak 

megfelelően. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 

Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel és Fertőrákos Községi Önkormányzat 

hivatalos honlapján (www.fertorakos.hu) való közléssel jelentesse meg. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat - 

bontatlanul - terjessze elő a 2019. április 29-i Pénzügyi Bizottsági ülésre véleményezésre, majd a 2019. április 

30-i Képviselő-testületi ülésre döntés céljából. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. április 30. 

 

A közétkeztetési pályázat hirdetménye jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Vízmű két levele pályázatokra való jelentkezésről. Az első az M85 út mellett 

egy vezeték cseréjéről szól 30 %-os önrésszel, a másik a gépházban egy szivattyú csere 50 %-os önerővel. Az önerőt a 

vízmű használati díjából kerülne kifizetésre, az önkormányzattól nem kérnek hozzájárulást. A Pénzügyi Bizottság 

tegnap megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

14/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, 

Bartók B. utca 42.) 2019. 02. 05. napján kelt, hivatalunkhoz 2019. 05. 15. napján beérkezett, az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott 

támogatásra kiírt pályázat keretében a Sopron Pozsonyi út (Sopronkőhida - M85 csomópont) NA 500 

vízvezeték rekonstrukciós munkálataira beadandó pályázatról szóló előterjesztést és azt támogatja. 

 

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

elválaszthatatlan mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja, valamint 

felhatalmazza, hogy a pályázattal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

http://www.fertorakos.hu/
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Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 02. 28. 

 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, 

Bartók B. utca 42.) 2019. 02. 05. napján kelt, hivatalunkhoz 2019. 05. 18. napján beérkezett, az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által meghirdetett Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú 

pályázat keretében a Sopron szennyvíztisztító telep nagyátemelő gépház szivattyúcsere rekonstrukciós 

munkálataira beadandó pályázatról szóló előterjesztést és azt támogatja. 

 

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

elválaszthatatlan mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja, valamint 

felhatalmazza, hogy a pályázattal kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 02. 28. 

 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Takarékszövetkezet épületének megvásárlása. Az ülés előtt volt szó róla, 

hogy a Takarékszövetkezet tegnapi közgyűlése megtárgyalta a mi felvetésünket és a problémákra tekintettel engedtek 

az árból 1.900.000 forintot, így a vételár 17.900.000 forint lenne. Korrektek voltak. A költségvetésbe az eredeti ár be 

van tervezve, meg kellene vásárolni és a bölcsőde beruházásban tudnánk felhasználni. A Pénzügyi Bizottság tegnap 

megtárgyalta. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2019. (II. 19.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat Takarékszövetkezet fertőrákosi 

kirendeltségének megvásárlásáról és az ingatlanban bölcsőde kialakításának lehetőségéről és pályázat 

beadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Nyugat 

Takarékszövetkezet (9023 Győr, Bartók B. út 2-4.) 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 207/1 helyrajzi 

számú (természetben Fertőrákos Fő utca 110.) ingatlant meg kívánja vásárolni. 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bencze-Németh Gyöngyi ingatlan 

értékbecslő (névj. szám 46/2012.) által az ingatlan forgalmi értékére megállapított, valamint a 

Takarékszövetkezet által csökkentett értéken, azaz 17.900.000 forint, azaz tizenhétmillió-kilencszázezer 

forinton megállapított vételárat. 
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3. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan 

megvásárlásáról szóló előszerződést és az adásvételi szerződést aláírja. 

 

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

adásvételével egyidejűleg kérjen árajánlatokat az ingatlanon bölcsőde kialakításának engedélyeztetési, 

valamint kiviteli terveinek elkészítésére, a közműkiváltásokra és azokról a Képviselő-testületet 

tájékoztassa. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ingatlan engedélyeztetési eljárását az építéshatóságnál teljeskörűen intézze. 

 

5. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar 

Falvak Programban a Fertőrákos 207/1 helyrajzi számon kialakítandó bölcsőde kialakítására a 

pályázatot adja be és azt teljeskörűen intézze. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 03. 31., illetve az építési engedélyezési eljárás és a pályázati eljárás befejezéséig. 

 

Puskás Csaba László képviselő elhagyja az üléstermet. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá az egyebekre. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Sajnos úgy néz ki, hogy az idei Családi napi rendezvény elmarad, mert több szervező társam egyéb elfoglaltságokra 

tekintettel nem tud részt venni a szervezésben. 

 

Palkovits János polgármester: 

Sajnálom, de azért keressünk rá valamilyen megoldást. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


