PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
5/2017.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. március 27. napján 17.00 órakor
megtartott rendes Pénzügyi Bizottsági nyílt ülésen.
Jelen vannak:
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag.
Palkovits János polgármester,
Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi
pontokról. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
20/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 2017. március 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. Önkormányzati támogatásban részesült egyesületek 2016. évről szóló beszámolója.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. A Fertőrákosi Általános és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.)
bővítésére adott tervezői költségek viseléséről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Mithrasz szentély 2017. évi üzemeltetése.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Kőrös Norbert (9421 Fertőrákos, Patak sor 24.) ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
5. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról szóló döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
6. Fertőrákosi díszkutak felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
7. Fertőrákos Határ út felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
8. Fertőrákos Béke utca alsó szakaszának padkarendezésére beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
9. Fertőrákos Béke utcai, a Rákos patakba bekötő burkolt csapadékvíz árok felújítására beérkezett
árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
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10. Fertőrákosi szobrok felújításra beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
11. Fertőrákosi Egészségházban található felnőtt orvosi rendelő és váróterem festésére beérkezett
árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
12. Fertőrákos ún. északi városfal felújítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
13. Fertőrákosi Fő utca 117. szám előtti parkoló murvázására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
14. Fertőrákos Meggyesi út sárrázó kialakítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
15. Fertőrákos Alsószikla sor egy részének murvázására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
16. Fertőrákos Újhegyi út kialakítására beérkezett árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
17. Origó Sánta Zrt-vel műszaki ellenőrzésre kötött vállalkozási szerződés megszüntetése.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
18. Egyebek
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: azonnal
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra. Egyesületek beszámolója. Az elszámolást gondolom a hivatal dolgozói átnézték és
rendben találták.
Csiha Julianna gazdálkodási ügyintéző:
Igen.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Szép lajstrom van, hogy hol jártak az egyesületek. A Lövészklub is nagyon aktív volt.
Palkovits János polgármester:
Pedig a pályázatot is később adták be és csak a második félévben kapták meg a támogatást.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
A Sportegyesület nyert TAO pénzt. 3 millió forintot. Leírta minden egyesület az éves programját és a támogatást
leigazolták. A nyugdíjas egyesület nem kért pénzt?
Palkovits János polgármester:
Még nem bejegyzett egyesület.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Átolvastam a beszámolókat. Nagyon örülök a szép beszámolóknak, melyben jó képet kaptunk az egyesületek
munkájáról. Örömteli, hogy törekednek az utánpótlás kinevelésére, bár a Német Dal és Kultúregyesület és a Rákosi
Fúvósok esetén ez sajnos nem igaz.
Palkovits János polgármester:
Tavaly az volt az elképzelés, hogy a kórusvezető itt tanítana az iskolában és akkor tudna foglalkozni az iskolai
kórussal, így lenne utánpótlás. A Fúvósoknál sokan elpártoltak, főleg a nem fertőrákosiak.
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Leopold Beatrix iskola igazgató:
Nálunk lesz az idén projektnap, ahol bemutatót fognak tartani, talán lesz érdeklődés a hangszerek iránt.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
21/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati támogatásban
részesült egyesületek 2016. évről szóló beszámolóját és annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Iskola bővítés tervezői költségeinek viselése. Kardinális kérdés, ami
komolyabb vitát fog igényelni. Komoly összegről van szó. Először is nem tudtam, hogy ilyen van. Beszéltem
képviselőkkel és azt mondták, hogy volt szó róla korábban, de én most ültem be képviselőnek. Akkor tudnám igazán
támogatni, ha állami garancia lenne a pályázat nyertességére. A pályázat 100 %-osan finanszírozott, de azt sejtem,
elég komolyan el van döntve, ki fog nyerni. van nekünk iskolánk, az alsó tagozat egy szép épületben van, de fel
kellene újítani. Azt sem tudom, hogy ez az összeg reális-e, például a tornacsarnokra 100 millió forint? A tervezők
valahogy kalkuláltak. Ha nem nyerünk a pályázaton, ez a 12 millió forint hiányozni fog. Ez után még kell kiviteli terv
is, ami plusz 13,5 millió forint nettóban. Én nem vagyok ellene, pedagógus voltam, de nem tudom utána mi a felállás.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
165 millió forintos beruházáshoz juthat a település egy 12 millió forintos befektetéssel. Egy pályázatnál nem mondják
meg, hogy te tuti nyerni fogsz. Tudjuk hogyan működnek a pályázatok. Én nagyon remélem, hogy nem lesz vita, mert
ez egy kihagyhatatlan lehetőség. Először is nincs lehetőség a faluban sportolásra. Nagycenken és Hegykőn egész
évben kiadják, amivel gazdagszik a falu. Másodszor nincs közösségi ház.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Igazat adok neked is. Az ígéret 12 millió forintjába kerül a falunak.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Terveket kapunk érte. Ennek ez az ára. ha nem nyerünk, a tervek nem kidobott pénz.
Palkovits János polgármester:
Kockázat nélkül nincs előrehaladás. Az alsó tagozat felújítása sokba kerülne és akkor is régi maradna az épület.
Korábban volt szó róla, hogy érdemes-e a felső tagozatot fenntartani? Nagyon kevés gyerek maradt a felső tagozatban.
Ez a tendencia megváltozott, egyre nagyobb az érdeklődés. Fontos, hogy egy helyen legyen az oktatás. Nem kevés
pénz a 12 millió forint. A legtöbb helyen az oktatás kikerült az önkormányzatok kezéből. Itt szerencsére nem. Olyan
önkormányzatoknál, ahol szűkös a keret, ott eleve nem vállalják a tervezést sem.
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Fertőrákos szerencsére olyan helyzetben van, hogy nem okoz neki gondot ez a pénz.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Értem mindkettőtöket. Az iskola a Német Önkormányzat fenntartásában áll, de az iskola a falué. Halogatni nem
nagyon lehet. A beadott tervezői szerződés 7. pontjában az szerepel, hogy az építtető megmondja a tervezőknek, hogy
mit szeretne a falu, milyen iskolát. Felépült az új óvoda épület, nagy kihasználatlan terekkel. A tervezéshez értek, ha
látom a terveket, akkor nagyobb csoportszoba lett volna. Mi lesz benne a 165 millió forintban.
Leopold Beatrix iskolaigazgató:
Vannak tervek, alaprajz, amit a holnapi napon fognak a tervezők bemutatni.
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Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ha azt látjuk, nem fogunk azon gondolkodni, hogy ilyen későn látjuk meg.
Leopold Beatrix iskolaigazgató:
Három héttel ezelőtt kezdték el a tervezést.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Miért nem kaptunk erről tájékoztatást?
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Elhalaszthatjuk a döntést.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Április 28. a beadási határidő.
Palkovits János polgármester:
Sokat dolgoznak a tervezők, hogy ez beadható legyen.
Leopold Beatrix iskolaigazgató:
A pályázati kiírás alapján készül a terv.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Az utolsó pillanatban látjuk meg.
Palkovits János polgármester:
A pályázat így jelent meg, ilyen határidőkkel. Az iskola vezetéssel egyeztettünk.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Ki lehet gazdálkodni utána?
Majorosné Nagymarosi Rita külső PB tag:
Nagycenk és Hegykő folyamatosan kiadja a sportcsarnokát.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Mekkora lesz a pálya?
Leopold Beatrix iskolaigazgató:
Szabvány szerint 15 x 30 méterest kell építenünk.
Meg lehet beszélni, hogy ezt később saját forrásból lehessen bővíteni.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Miből lesz a csarnok?
Palkovits János polgármester:
Fa szerkezetű lesz.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Ha nyer a pályázat, akkor visszakapjuk a pénzt?
Palkovits János polgármester:
Igen.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Kiviteli terv csak a pályázat nyertessége esetén kell?
Palkovits János polgármester:
Igen.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Hová készülne el az épület?
Palkovits János polgármester:
„L” alakú lenne az iskolaépület a sportpálya felé, a csarnok hátul épülne a régi KRESZ park mögött.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
A régi épülettel mi lenne?
Palkovits János polgármester:
Könyvtár és foglalkoztatók lennének benne.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Nem akarjuk eladni? Mert akkor azt is fenn kell tartani.
Palkovits János polgármester:
Nem.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
Sok kétség van bennem és rossz érzés, úgy gondolom támogatni tudnám, de szeretném holnap látni a terveket.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Akkor amennyiben egyetértetek, akkor erről most nem szavaznánk, elhalasztanánk a döntést és a holnapi tervbemutató
után lenne egy rendkívüli PB ülés, ahol erről szavaznánk.
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
22/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Általános és AMI felső
tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) bővítésére adott tervezői költségek viseléséről szóló
előterjesztést és az arról szóló döntést elhalasztja a 2017. 03. 28. napján 16.00 órakor tartandó tervismertető
utánra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Mithrasz szentély üzemeltetése. A pénz rendelkezésre áll, az előző évek
gyakorlatához hasonlóan lett meghatározva. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a
bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
23/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat
fenntartásában lévő Mithrasz szentély üzemeltetéséről szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére
elfogadásra javasolja.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Kőrös Norbert kérelme. Hol van ez a terület?
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Palkovits János polgármester:
A Kurucokban található. A terület felső rész, amin szőlő van, az az édesanyja tulajdonában van. Lesz egy következő
kérelem is egy másik telekre, amit ezzel elcserélnének, hogy annak legyen közterületi csatlakozása.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Az értékbecslés megtörtént.
Csóka Zoltán Józsefné képviselő, PB tag:
A múltkor arról volt szó, hogy licitet írunk ki minden értékesítésnél.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Varga József részére sem lett kiírva licit, mert közös tulajdon megszüntetése céljából vásárolta meg az önkormányzat
tulajdoni hányadát. itt is erről van szó.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
24/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Kőrös Norbert (9421 Fertőrákos, Patak
sor 24.) ingatlanvásárlási kérelméről szóló előterjesztést és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra
javasolja.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A 2017. januári zárt ülésén megtárgyalta a bizottság, illetve a települési és a nemzetiségi önkormányzat az iskola
konyhájára kötött vállalkozói szerződés módosítását, amit a Kormányhivatal kifogásolt, hogy nem zárt ülésen kellett
volna. Üzleti titokra hivatkoztunk, de ezt nem fogadták el, így ezt most meg kell tárgyalni az érintetteknek és a
jegyzőkönyveket hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, azaz fel kell tennünk a honlapra.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
25/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal 2017. 03. 03. napján kelt, GYB-04/640-2/2017. iktatószámú levelében tett törvényességi
felhívást és az abban foglaltakat elfogadja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. 01. 30. napján tartott
rendes zárt ülés jegyzőkönyvét és az ott hozott 2/2017. (I. 30.) PB határozatot a nyilvános ülések
jegyzőkönyvére és határozatára vonatkozó szabályok alapján kezelje, azt tegye mindenki számára
hozzáférhetővé és tegye fel az önkormányzat hivatalos honlapjára.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
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Díszkutak felújítása. Költségvetésben benne van, megkértük a három árajánlatot. A legolcsóbbat javaslom elfogadni.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
26/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Hegy utcában és a Kovács
dombon található 2 darab díszkút felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a MADÉMA 2006.
Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.) 1.394.000 Ft + ÁFA, azaz egymilló-háromszázkilencvennégyezer forint
+ általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az
önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok
felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Határ út felújítása. Itt mit újítunk fel?
Dr. Nagy Attila jegyző:
A kerékpárút beruházás során a külterületen keletkezett esővizet sajnálatos módon bevezették a Kápolna utcára és
ezáltal a belterületre. A 400-as árok a Fő utca csatlakozásánál összeszűkül egy 300-as csőre, ami gondokat okoz. Erre
tekintettel a keletkezett esővizet a Határ út mellett kialakítandó árokba vezetnénk, ami elszikkasztaná és a maradékot
kivezetné Balf irányába.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
27/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Határ út felújítására
beérkezett árajánlatokat és azok közül a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.)
2017. 03. 02. napján kelt, 2.357.435 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázötvenhétezer-négyszázharmincöt
forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az
önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok
felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Béke út padka rendezés. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
28/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Fertőrákos Béke utca alsó szakaszának
padkarendezésére beérkezett árajánlatokat és azok közül a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr,
Schwarzenberg út 8/b.) 2017. 03. 02. napján kelt, 65.610 Ft + ÁFA, azaz hatvanötezer-hatszáztíz forint +
általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat
és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére
(K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
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Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Rákos patakba bevezető árok felújítása. Amennyiben nincs kérdés, kérem
szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
29/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Béke utcai, a Rákos
patakba bekötő burkolt csapadékvíz árok felújítására beérkezett árajánlatokról szóló előterjesztést és azok
közül a STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.) 2017. 03. 02. napján kelt,
1.148.960 Ft + ÁFA, azaz egymillió-száznegyvennyolcezer-kilencszázhatvan forint + általános forgalmi adó
ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám)
kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Három szobor felújítása, kettő a temetőben, harmadik a Szt. Sebestyén
szobor. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
30/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Szentháromság szobor, a
Mindenki keresztje és a Szent Sebestyén szobor felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a Faragó és
Faragó Kft. (9484 Pereszteg, Soproni utca 36.) 2017. 03. 07. napján kelt, összesen 2.041.000 Ft + ÁFA, azaz
kettőmillió-negyvenegyezer forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselőtestület részére, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Orvosi rendelő festése. Ebbe beletartozik a váró is. Amennyiben nincs
kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
31/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákosi Egészségházban (9421
Fertőrákos, Fő utca 102.) található felnőttorvosi rendelő és váróterem festésére beérkezett árajánlatokat és
azok közül az RWK Festő Kkt. (9421 Fertőrákos, Kovács hegy 9.) 320.500 Ft + ÁFA, azaz háromszázhúszezerötszáz forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az
önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok
felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Városfal felújítása.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Három árajánlatot kértünk, két helyi vállalkozó sajnos leírta, hogy nem tudja vállalni a munkát időhiány miatt.
Palkovits János polgármester:
Pályáztunk is a teljes szakasz felújítására, de sajnos nem nyertünk.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
32/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos ún. északi városfal egy
részének felújítására beérkezett árajánlatokat és azok közül Horváth Ferenc EV. (9494 Sopron-Balf, Bozi utca
16.) 2017. 03. 24. napján beérkezett, 2.433.110 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázharmincháromezer-száztíz
forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az
önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok
felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Óvoda parkoló. Kardinális kérdés ott a parkolás.
Palkovits János polgármester:
Lajos atyával tárgyalásban vagyunk, hogy az óvónőket beengedi parkolni a volt iskola előtti területre.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
33/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca 117. szám előtti
parkoló murvázására beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-GRABENBAU Kft. (9421 Fertőrákos,
Pataki István utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 50.000 Ft + ÁFA, azaz ötvenezer forint + általános
forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat és
szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére
(K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Meggyesi úti sárrázók. Az Alsó és Felső-Újhegyi út bekötése a Meggyesi
útra. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
34/2017. (III. 27.) PB határozata
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi útra becsatlakozó
utakon két darab sárrázó kialakítására beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-GRABENBAU Kft. (9421
Fertőrákos, Pataki István utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 400.000 Ft + ÁFA, azaz négyszázezer forint
+ általános forgalmi adó összegű ajánlatát fogadja el, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi
költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám)
kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Alsószikla sori murvázás. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
35/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Alsószikla sor egy részének
murvázására beérkezett árajánlatokat és azok közül a GP-GRABENBAU Kft. (9421 Fertőrákos, Pataki István
utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 230.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázharmincezer forint + általános
forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület részére, mely az önkormányzat és
szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére
(K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Újhegyi út kialakítása. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
36/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fertőrákos Meggyesi útra becsatlakozó
Felső-újhegyi út új nyomvonalának kialakítására és tuskók kiszedésére beérkezett árajánlatokat és azok közül
a GP-GRABENBAU Kft. (9421 Fertőrákos, Pataki István utca 19.) 2017. 03. 17. napján beérkezett, 175.000 Ft
+ ÁFA, azaz százhetvenötezer forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát javasolja elfogadni a Képviselőtestület részére, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.)
önkormányzati rendelet Ingatlanok felújítása terhére (K71 rovatszám) kerül elszámolásra.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Műszaki ellenőri szerződés.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az Origó-Sánta Zrt-vel 2013. évben kötöttünk vállalkozási szerződést a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére,
melyet a cég szeretne felmondani, mert a kollégájuk elmegy a cégtől és más, megfelelő végzettséggel rendelkező
személy nincs náluk. A szerződésben 6 hónapos felmondási idő van kikötve, de ők azt szeretnék, hogy a folyamatban
lévő beruházás mellé, ami a Patak sori járda és árokfelújítás, más feladatok ne kerüljenek és a szerződés szüntessük
meg 2017. április 30. nappal. ha nem járul ehhez hozzá a testület, akkor sem tudják ellátni a feladatukat, így rendkívüli
felmondással kell élnünk. javaslom az előterjesztés elfogadását azzal, hogy a Polgármester Úr a következő rendes
Képviselő-testületi ülésre hatalmazza fel a testület, hogy kérjen ajánlatokat a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására.
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Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
37/2017. (III. 27.) PB határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Origo-Sánta Zrt. (9400 Sopron, Győri
út 32., továbbiakban Vállalkozó) 2017. 03. 20. napján kelt, az önkormányzat és a Vállalkozó között 2013. 09. 03.
napján kötött határozatlan idejű, műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés
(továbbiakban Szerződés) felmondásáról szóló levelét, valamint az előterjesztést és az alábbiakat javasolja a
Képviselő-testület részére:
1.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete járuljon hozzá a Vállalkozóval 2013. 09. 03.
napján kötött Szerződés megszüntetéséhez 2017. 04. 30. napjával. A Szerződés megszűntetése napjáig a
Vállalkozó a folyamatban lévő beruházások műszaki ellenőri feladatait a Szerződés alapján elvégzi, azonban
újonnan elkezdett beruházások műszaki ellenőri feladatait nem látja el.
2.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a Polgármestert, hogy a következő
rendes Képviselő-testületi ülésig kérjen be legalább három árajánlatot a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.
Felelős: Puskás Csaba László PB Elnök
Határidő: 2017. 03. 28.
Puskás Csaba László képviselő, PB Elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.

Kmf.
Puskás Csaba László
PB Elnök

Csóka Zoltán Józsefné
PB tag
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