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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

8/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. május 20. napján 16.00 órakor megtartott 

nyílt rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Puskás Csaba László képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kérem szavazzunk a napirendi 

pontról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

50/2019. (V. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 20-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. A „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a napirendi pont tárgyalására. A Főzőkonyha felújítás közbeszerzése lezárult, két ajánlat érkezett, a 

Bírálóbizottság megtárgyalta, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Ha ma döntünk egy hónap múlva kezdődhet a 

munka. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Minden berendezés a vállalkozóé? Mert most felújítjuk az épületet. 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen, az összes berendezést már lecserélte. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Erre tekintettel emeltük fel a bérleti díjat 150.000 Ft + ÁFA összegre. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

51/2019. (V. 20.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett árajánlatokat, és a Közbeszerzési Bírálóbizottság 2019. május 16. 
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napján tartott ülésén hozott javaslata alapján a Horváth Color Kft. (9363 Gyóró, Petőfi S. utca 2.) 48.396.185 

Ft + ÁFA, azaz negyvennyolcmillió-háromszázkilencvenhatezer-száznyolcvanöt forint + általános forgalmi adó 

összegű ajánlatát fogadja el. 

 

Kivitelezési határidő: szerződéskötéstől számított 90 nap. 

 

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

pályázóval a vállalkozási szerződést aláírja, a beruházás befejeztével az önkormányzat műszaki ellenőrének 

teljesítésigazolása után a vállalkozási összeget szabályszerűen kifizesse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 31., illetve a beruházás műszaki átadásáig és a pályázat pénzügyi elszámolásáig. 

 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


