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Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. július 2. napján 16.00 órakor megtartott,
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és a Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselőtestületének együttes rendkívüli nyilvános ülésén.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének részéről jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester,
Puskás Csaba László képviselő,
Szentesi Ervin képviselő
Wild Robert Ferenc képviselő,
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének részéről jelen vannak:
Palkovits János Elnök,
Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes
Horváth Brigitta pályázatíró,
Orbánné Kalmár Judit Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az együttes ülésen a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitom. A kiküldött napirendi pontot tárgyalnánk, van valakinek módosító indítványa? Amennyiben nincs,
kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2019. (VII. 2.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 2-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi
pontot fogadta el:
1. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.)
bővítésének, valamint új tornacsarnok építésének tanulmánytervi szintű tervezési költségeinek
viseléséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
azonnal

Palkovits János elnök:
Köszöntöm elnök-helyettes asszonyt, megállapítom, hogy az együttes ülésen a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött napirendi pontot tárgyalnánk, kérem szavazzunk róla:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete
25/2019. (VII. 2.) NÖ határozata
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2019. július 2-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi
pontot fogadta el:
1. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.)
bővítésének, valamint új tornacsarnok építésének tanulmánytervi szintű tervezési költségeinek
viseléséről szóló döntés, valamint a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-16-2017-00141 kódszám) nyertes
pályázatról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János Elnök
Felelős:
Határidő:

Palkovits János Elnök
azonnal

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a napirendi pont tárgyalására. A múltkori települési önkormányzati ülésen nem született döntés a költségek
viseléséről, mert nem érkeztek meg időben a tervezői árajánlatok. Az írásosos előterjesztést mindenki megkapta,
gondolom azt mindenki elolvasta. 2017. évben adtuk be a pályázatot, amire több mint másfél év után kaptunk pozitív
választ. Azt gondoltuk jól állunk addig, amíg nem kértünk új árajánlatot, amiből kiderült, hogy kb. az 1/3-a áll
rendelkezésre. Utána elkezdtük a köröket futni. A tervezőkkel szerződést bontottunk, mert 2019. február végéig nem
készítették el a tervet, amit a Tervtanács elfogadna. Ott többször elmondták a tervezőknek, mire kellene figyelni,
ennek kijavítása nem történt meg. Kilátástalannak láttuk, hogy ezt meg tudják oldani, ezért a szerződést március 1.
napi hatállyal felmondtuk. Másik tervezőt kellene bevonni, aki tanulmánytervet készítene, ezt be tudnánk költségelni,
hogy lássuk, mennyi pénz kellene még. Személyesen voltunk az Emberi Erőforrások Minisztériumában is
egyeztetésen az országgyűlési képviselőnkkel, ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mindent a beadott pályázat alapján
várnak el. A pályázatban beadott majdnem 2200 négyzetméteren nem lehet csökkenteni sajnos. A tanulmánytervre
három tervezőirodától kértünk árajánlatot, melyek az előterjesztés mellékletei. Ez alapján tudnánk kivitelezőkkel
beáraztatni, hogy pontosabban lássuk a költségeket. A Német Önkormányzat 13 millió forintot zárolt a
költségvetésében.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Sajnos aggasztónak találom a helyzetet. A kezdet kezdetén is gond volt, a terveket elkezdték készíteni, kínos helyzetbe
lett hozva a testület, hogy ne hagyjuk félbe a tervezést. Ez az összeg a jelenlegi tartalékunkat megcsapolná. Az 1. és a
2. variáció is. Azt kell véglegesíteni, ha elkészítjük a tanulmánytervet, mennyibe kerül a beruházás, hogy be tudja
fejezni a Német Önkormányzat.
Palkovits János polgármester:
A pályázati pénzből nem lehet megépíteni. Az Országgyűlési Képviselőnk a Nemzetiségi Alapból ígért 200 millió
forintot és a Miniszterelnök-helyettesi Alapból is kapnánk kb. 100 millió forintot. Ez még mindig nem lenne elég a
beruházáshoz. Az EMMI-ben való tárgyaláson felhívták a figyelmünket, hogy nem maradhat el semmi a beadott
pályázathoz képest. A pályázat beadásakor úgy nézett ki, hogy az 500 millióból ki tud jönni a beruházás. Akkor
merültek fel a gondok, amikor nyertünk és kértük a költségek újraárazását. Ez 1,2 milliárd forint lett.
Puskás Csaba László képviselő:
498 millió forintot kaptunk, amiből lejön egy csomó, ami egyéb költség. Ez 400 millió, az ígéret 300 millió, akkor is
hiányzik 400-500 millió. Ezt az önkormányzat nem tudja előteremteni. Ez nagy felelőtlenség lenne.
Palkovits János polgármester:
Hazárdírozni nem fogunk, hogy valameddig tudunk csak eljutni.
Szentesi Ervin képviselő:
Egyetértek. Futottátok a köröket, úgy gondolom, nagyon szomorúan, hogy ezt vissza kell adni. Pedig egy régi álom
vált volna valóra a tornacsarnokkal. Ne fokozzuk a veszteségeket tovább.
Horváth Brigitta pályázatíró:
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A tervező csapat által tervezett négyzetmétert írtuk bele a pályázatba, sajnos az hangzott el az EMMI-ben, hogy ettől
nem térhetünk el, de annyi mozgástér van benne, hogy ennek egy része lehet a régi épület felújítása. Az is egy
lehetőség, hogy csökkentjük a műszaki tartalmat, ezáltal csökken a kapott támogatás, de ezzel kevesebb négyzetmétert
is kell megvalósítanunk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amikor idekerült a lehetőség a testület elé, nem tudtunk arra felkészülni, nem voltak becslések sem, még a
fenntartásra sem. Elhúzták a mézesmadzagot az 500 millió forinttal. Senki nem gondolta, hogy 1,5 év múlva lesz
döntés, ezen idő alatt több mint duplájára emelkedtek az árak. Ha ezt tudtuk volna, akkor senki nem tette volna fel a
kezét. Az a magánvéleményem, hogy ebbe az iskolába 1 millió forintot is beletenni bűn. Ezt az iskolát kevesebb
pénzből is működőképessé lehet tenni. A többi pénz összeszedése pedig halott gondolat. Az ígéretek is elmúlnak és
nem vagyunk velük kisegítve. A Német Önkormányzat a kötelezettségvállaló, övé a fizetési kötelezettség is. Két
lehetőség van. 1. 13 millió forintot zárolt az iskola, ezt fel lehet használni erre a célra. 2. települési önkormányzat
költségvetéséből a továbbiakban semmilyen összeg felhasználását nem tartom indokoltnak.
Palkovits János polgármester:
A pályázattal megvalósult volna, hogy egy helyen lenne az oktatás.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Volt már 3 helyen is az oktatás, a felső iskolával.
Palkovits János polgármester:
4 helyen is volt, mert a kastélyban is volt egy ideig. Akkor erre gondoltunk, hogy ezt tegyük egybe, nem lehetett
elhalasztani a lehetőséget. Nem pénzt akartunk herdálni, az elképzelés jó volt.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Hosszú volt az elbírálási határidő.
Huber Hedvig Erzsébet NÖ képviselő:
Az akkori terv is hibás volt.
Wild Robert Ferenc képviselő:
Az az akkori árakkal számolt.
Huber Hedvig Erzsébet NÖ képviselő:
Ágfalva hogyan áll a pályázatával?
Palkovits János polgármester:
Még nem írták ki a közbeszerzést.
Földes Tamás:
Az lenne a kérdésem, hogy az EMMI egyeztetésről készült-e feljegyzés?
Horváth Brigitta pályázatíró:
Nem készült.
Földes Tamás:
Akkor azt el lehet felejteni. A 2200 négyzetméteren nem lehet csökkenteni. Győrben a főépítésszel egyeztettünk 1800
négyzetméterbe belefértünk volna. Olcsóbb csarnokot sem lehet, mert ez már így is a legkisebb.
Palkovits János polgármester:
Arról is beszéltünk, hogy egy csarnok lenne kiszolgáló helyiségekkel és aulával, de ez sem lehet.
Huber Hedvig Erzsébet NÖ képviselő:
Brigi azt mondta, hogy a 2200 négyzetméterből lehet felújítás is.
Horváth Brigitta pályázatíró:
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A kötelező feladatokat meg kell valósítani, csarnok, aula, szaktantermek és kiszolgáló helyiségek. A pályázat írásnál a
pályázatban leírt 280.000 Ft/négyzetméter elszámolható költség reális volt. Ma ez 500.000-520.000 Ft /négyzetméter.
Budapesten az is elhangzott, hogy a KSH szerint 10 %-os emelkedés volt az építőiparban. Láttunk már olyan, hogy a
pályázati kiíráson változtatnak, itt ettől elzárkóztak.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Ha beindulnak a szociális magán építkezések, akkor ezek még tovább emelkednek majd.
Wild Robert Ferenc képviselő:
Ha idáig eljutottunk én megreszkíroznám a 4 millió forintot a tanulmánytervre, én még mennék egy kört. Ha ilyen
emelkedés van országosan, akkor valakinek ezt hozzá kell rakni.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Életvitelszerűen a német kisebbséget képviseled, jó kapcsolatod van az anyaországgal. Meg lehetne próbálni ott pénzt
keresni. Ez egy nemzetiségi politikai kérdés.
Wild Robert Ferenc képviselő:
A német állam nem fog az anyaországon kívülre pénzt adni.
Huber Hedvig Erzsébet NÖ képviselő:
Ha ez országos probléma, akkor központilag kell lépniük.
Puskás Csaba László képviselő:
Erre nem várhatunk A tartalékunk is megcsappant. Az Ili mondta, hogy oda voltunk állítva, hogy álljuk a terveket.
Voltak hőbörgők is. Nem látom, hogy ezt meg lehetne valósítani.
Wild Robert Ferenc képviselő:
Én sem akarok úgy elindulni, ez a pénz kevés, de fussunk még kört.
Huber Hedvig Erzsébet NÖ képviselő:
Ha nem csinálunk semmit, meddig lehet húzni?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Október elsejéig a pályázat előkészítő szakaszban van, addig lehet a terveket és a közbeszerzést elindítani, persze ez
módosítható. Utána kezdődik a megvalósulási időszak, ami 36 hónap.
Huber Hedvig Erzsébet NÖ képviselő:
Ha felépülne az épület, az kié lenne?
Palkovits János polgármester:
A települési önkormányzaté.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Beszélni kellene a pénzügyi helyzetről is, mert ha visszaadja a Német Önkormányzat a pályázatot, kifizetések akkor is
lesznek. A pályázatíró sikerdíja 5 %, az 25 millió forint. Ez nyertes pályázatra vonatkozik, függetlenül attól, hogy
visszaadják-e vagy sem. A Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. évi költségvetéséből zárolásra került 13.519.288
forint összeg. A pályázatíró 2018. 12. 17. napján kiállított 14.336.000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 18.206.720 Ft
részszámlájának kifizetésére ez nem elegendő, ennek teljesítéséhez még bruttó 4.687.432 Ft szükséges. Emellett a
további 5.349.039 Ft + ÁFA, összesen bruttó 6.793.280 Ft egyidejű kifizetése is szükséges.
Ebben az esteben a felmerülő költségek a bruttó 25.000.000 Ft-ból, hogy a Német Önkormányzat Fertőrákos bruttó
13.519.288 Ft-ot, Fertőrákos Községi Önkormányzat bruttó 11.480.712 Ft-ot fizetne ki.
Palkovits János polgármester:
Leegyszerűsítve a települési önkormányzat jótállna a nemzetiségi önkormányzatért.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Megértenek a képviselők bonyolultabb dolgokat is. Eddig elfociztunk a közösség pénzéből pénzeket, az a kérdés,
akarunk-e még?
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Palkovits János polgármester:
Ahhoz, hogy le tudjuk ezt zárni, kell pénz. Amikor a nemzetiségi önkormányzat átvette az iskola működését, volt szó
róla, hogy az nem rendelkezik pénzekkel, ezért a települési önkormányzatnak is be kell szállnia.
Szentesi Ervin képviselő:
Akkor arról volt szó, hogy több lesz a normatíva.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Az iskola eltartja magát. Ezt a zárolt 13,5 millió forintot is azért tudtuk zárolni. Ez a fejlesztési pénzünk.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az idei évi költségvetéséből?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Igen.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Akkor várjon még egy évet a pályázatíró a pénzére és akkor megkapja a maradékot.
Palkovits János polgármester:
Az a cél, hogy a gyerekeink olyan körülmények között tanuljanak, ami plusz. Például minden tanteremben van
digitális tábla.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mégis viszik el a gyerekeket.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
A 4. és 6. osztály után a kisgimnáziumok miatt van egy kismértékű elvitel, emellett nincs nagy mozgás.
Szentesi Ervin képviselő:
Első osztályba hány gyereket írattak be?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
13 főt, valamint 10 fő marad az óvodában. Jövőre jön 20 fő plusz ez a 9, akkor ott nem tudok felvenni mindenkit.
Wild Robert Ferenc képviselő:
Térjünk vissza az eredeti gondolatmenethez. Most arról kell dönteni, hogy 11 millió forint mellé adunk e még 5
milliót a tervekre, vagy csak a 11 milliót a pályázatírónak. Én megpróbálnám tisztázni, hogy van e lehetőség
megvalósítani a projektet.
Puskás Csaba László képviselő:
Az ígéretekkel együtt van 800 millió. Ez kevés rá.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzon a települési önkormányzat testülete az első napirendi pontról, mely
arról szól, hogy a tanulmányterv elkészítésére adjon a települési önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatnak
3.360.000 Ft + ÁFA összeget. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében a
határozati javaslatot nem fogadta el.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Látjuk a települési önkormányzat anyagi helyzetét, meg kellene győzni a pályázatírót, hogy csak az itt lévő számlát
fizetjük ki. Ha kéri az egész összeget, akkor a maradék 11.480.000 forintot kölcsön formájában adjuk a nemzetiségi
önkormányzat felé és mondjuk azt 3 év alatt törleszti.
Palkovits János polgármester:
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A nemzetiségi önkormányzat nem nagy költségvetésű, nem tudja törleszteni, csak az iskoláéból. Ha ott viszont kell
valamit csinálni, azt benyújtjuk a települési önkormányzat felé.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Ez már zsarolás, a balfékségünket próbaáljuk elkendőzni.
Wild Robert Ferenc képviselő:
Ez nem balfékség, nem mi vertük fel az árakat. 500 millió forintot szerettünk volna idehozni.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Azt javaslom, hogy az itt lévő pályázatírói számlához hiányzó pénzt adja oda a települési önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzat felé. A konfliktus fenn áll a két önkormányzat között., amikor látványtervekkel jöttek, hogy fizetnünk
kell. Miért nem akkor jöttek, amikor csírájában jött az ötlet? Ha akkor is ésszerűen gondolkodunk, az 500 millió nem
biztos, hogy elég volt. Van egy olyan érzésem, hogy a nemzetiségi önkormányzat dolgozik, mi pedig utólag kapjuk az
információkat, hogy fizessünk. Az iskolával ugyanaz a helyzet, mi kapjuk a problémákat. A szülők is hozzánk jöttek a
kérelmükkel, akkor mondtuk azt, forduljanak a nemzetiségi önkormányzathoz, akik a fenntartók. A települési
önkormányzat miért nem véleményezte az intézményvezetőt? Ezt nem kellett volna?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Jogszabály alapján nem kötelező, a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodásban ez nem lett beleírva.
Ez akkor és azóta sem merült fel.
Palkovits János polgármester:
Említettük, hogy az 500 millió forint úgy nézett ki, hogy akkor elég lesz. Akkor hoztuk be, amikor már tudtunk mit
mondani.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Akkor már késő volt, akkor már volt tervezői költség. Megszavaztuk, de kész helyzet elé lettünk állítva.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
A 13, 5 millió forint egy év eleji összeg, ami zárolásra került, jó lenne megvárni a félévi zárást, hogy lássuk hogyan
állunk.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A félévi beszámoló és előirányzatmódosítás az augusztusi testületi ülésen lesz téma, addig nem tudjuk ezt húzni, most
pontos összegről kell dönteni.
Palkovits János polgármester:
Akkor 10 millió forintot a nemzetiségi önkormányzat fizetne ki, a többit 25 millióig a települési egészítené ki.
Wild Robert Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
13,5 millióról levitted 10 millióra, hogy ennyivel többet adjon a település.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő:
Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzat adjon 13 millió forintot, a többit a települési önkormányzat. Ha az
iskolának valamire kell a pénz, azt a települési önkormányzat kipótolja. Inkább ez a verzió, hogy a nemzetiséginél
számoljunk azzal, amit zároltak.
Wild Robert Ferenc képviselő visszaérkezik az ülésterembe.
Palkovits János polgármester:
Akkor felteszem szavazásra a települési önkormányzat Képviselő-testülete részére az Ili javaslatával módosított
határozati javaslatot:
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének a
Pályázat visszaadásáról szóló döntésére tekintettel az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és
Projektmenedzsment Kft.-vel kötött 5%-os pályázati sikerdíj egy részének finanszírozására bruttó 5.206.720 forint,
azaz bruttó ötmillió-kettőszázhatezer-hétszázhúsz forintot biztosít az önkormányzat és szervei 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) Ör. általános tartalékának terhére, melyet a Német Önkormányzat Fertőrákos
kizárólag a pályázati sikerdíj megfizetésére használhat fel.
Palkovits János polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2019. (VII. 2.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
tárgyú Európai Uniós pályázaton a Német Önkormányzat Fertőrákos által beadásra került Fertőrákosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-162017-00141 kódszám, továbbiakban Pályázat) Támogatási szerződés kapcsán az alábbi döntést hozza:
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselőtestületének a Pályázat visszaadásáról szóló döntésére tekintettel az Első Magyar Önkormányzati
Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft.-vel kötött 5%-os pályázati sikerdíj egy részének
finanszírozására bruttó 5.206.720 forint, azaz bruttó ötmillió-kettőszázhatezer-hétszázhúsz forintot biztosít az
önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) Ör. általános tartalékának terhére,
melyet a Német Önkormányzat Fertőrákos kizárólag a pályázati sikerdíj megfizetésére használhat fel.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Német
Önkormányzat Fertőrákos képviselőjével a támogatási megállapodást aláírja és a támogatási összeget
szabályszerűen átutalja.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2019. július 15.
Palkovits János Elnök:
Köszönöm. Ezek után a nemzetiségi önkormányzatnak kell szavaznia arról, hogy visszaadja a pályázatot, a települési
önkormányzat támogatásával és a zárolt 13 millió forinttal együtt a pályázatírót kifizeti, valamint felhatalmazza az
Elnököt a tárgyalásra a pályázatíróval a maradék összegről. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének
26/2019. (VII. 02.) NÖ határozata
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 2019. 07. 02. napján tartott közös ülésen elhangzottakra is tekintettel megvizsgálta a Köznevelési
intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyú Európai Uniós pályázaton a beadott Fertőrákosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-16-2017-00141
kódszám, továbbiakban Pályázat) pályázat megvalósításáról szóló előterjesztést és a tervezés jelenlegi állására,
valamint a beruházás finanszírozási bizonytalanságára tekintettel a pályázatot visszaadja.
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy a Fertőrákos Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2019. (VII. 02.) KT határozatában megjelölt összegről (bruttó
5.206.720 forint, azaz bruttó ötmillió-kettőszázhatezer-hétszázhúsz forint) a Támogatási szerződést aláírja, és
az ezen felüli a Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. évi költségvetéséből zárolásra került 13.000.000 forint
összeggel együtt az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. 2018. 12.
18. napján kelt, bruttó 18.206.720 Ft, azaz tizennyolcmillió-kettőszázhatezer-hétszázhúsz forintos számláját
fizesse ki.
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Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnököt, hogy az Első Magyar
Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. képviselőivel a fennmaradó összegről a
tárgyalást teljes körűen intézze.
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a pályázat visszaadásával
kapcsolatos ügyeket teljes körűen intézze, a pályázati előleg visszautalását intézze.
Felelős: Palkovits János Elnök
Határidő: 2019. augusztus 31.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az együttes ülést bezárom.

Kmf.

Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző

Palkovits János
elnök

Huber Hedvig Erzsébet
elnök-helyettes
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