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FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

7/2020. SZÁMÚ  

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2020. július 15. napján 16.30 órakor megtartott, 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyilvános ülésén. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Hatos Csaba képviselő, alpolgármester, 

Fojtyik József Zsolt képviselő, 

Majorosné Nagymarosi Rita képviselő, 

Schuszter Roland képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom. A 

kiküldött napirendi pontot tárgyalnánk, mely előtt a Kormányhivatal kérésére a bizottsági külsős tagok eskütétele 

történne meg. Van kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen 

szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

40/2020. (VII. 15.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 15-i nyílt rendkívüli ülésén az alábbi 

napirendi pontot fogadta el: 

 

1. Bölcsőde építése Fertőrákoson tárgyú közbeszerzési eljárás keretében való döntés.  

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pont tárgyalására, felkérem a külsős bizottsági tagokat, az esküt tegyék le. 

 

A külsős bizottsági tagok az esküt leteszik, majd az eskü szöveget aláírják, 

mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a napirendi pont tárgyalására. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Van kérdés? Amennyiben nincs, 

kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2020. (VII. 15.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett árajánlatokat, és a Közbeszerzési Bírálóbizottság 2020. 07. 15. 

napján 12:00 órakor tartott ülésén hozott javaslatait elfogadva az alábbi döntéseket hozza: 
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1. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban Horváth Color Kft. (9363 Gyóró, Petőfi S. utca 2.) 2020. július 8. napján kelt 

ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a Kbt. 71. § (8) bekezdés 

b) pontja alapján hiánypótlási korlátba ütköző műszaki tartalom csökkentést jelentő módosítást tett az 

eljárás építészeti költségvetésében, és nem a teljes műszaki tartalomra tett ajánlatot. 

 

2. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Bírálóbizottság által a Kbt. 81. § 

(5) bekezdése alapján meghatározott értékelési sorrendet, és úgy dönt, hogy a bírálat az értékelési 

sorrendben legkedvezőbb ajánlat (Cseh 92 Építési és Ingatlanforgalmazó Kft.; 9371 Vitnyéd, Szt. Antal 

u. 16.) és az azt követő legkedvezőbb ajánlat (Becska és Társai Építőipari Kft.; 9400 Sopron, Ady Endre 

út 123. fszt. 2.) tekintetében kerüljön lefolytatásra, valamint a szükséges hiánypótlási felhívások, 

felvilágosítás kérések megküldésre. 

 

3. Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsőde kialakítása Fertőrákoson” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett hiánypótlások értékelése és a 

Bírálóbizottság javaslata alapján a döntésről szóló javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző 

 

Határidő:  

1. pont szerint: azonnal 

2. pont szerint: 2020. július 17. 

3. pont szerint 2020. július 28. 

 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 


