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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

19/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. szeptember 26. napján 16.00 órakor 

megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Hatos Csaba képviselő, 

Puskás Csaba László képviselő, 

Szentesi Ervin képviselő, 

Wild Robert Ferenc képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm Kovács József Alezredes Urat a Soproni Rendőrkapitányság 

képviseletében, az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, szavazzunk a kiküldött napirendi 

pontokról. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

104/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

2. Sopron-Fertő Nonprofit Zrt. megkeresése az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos belterület 

1117 helyrajzi számú ingatlan (természetben Fertőrákos Strand utca) országos közúttá 

minősítéséhez való hozzájárulás tárgyában. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Rákóczi Szövetség kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Butsy Lajos plébános kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. Németh János (9421 Fertőrákos, Kőbánya sor 24/A.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Némethné Takács Judit (9421 Fertőrákos, Kiserdő utca 4.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. Fertőrákos Rét utca, Nyárfa sor és Nyárfa köz szilárd útburkolattal történő ellátására készült 

tanulmánytervben foglaltakról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. BURSA felsőoktatási támogatási rendszerhez történő csatlakozásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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9. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási kérelmekről 

szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

10. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása (előirányzatmódosítás). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

11. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontra, a beszámolómat tartom meg. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

93/2017. Konyha felújítására kötött tervezői szerződéssel kapcsolatos döntés. A szerződés a döntés alapján 

módosításra került, a World Connection Kft. a pénzt visszautalta, az a számlánkon van. A Pályázat kapcsán a 

pályázatíróval a módosított szerződés is megkötésre került (ingyenes beadás és 3 %-os sikerdíj), a pályázat beadása 

folyamatban van, várhatóan ezen a héten beadásra kerül. 

94/2017. Óvoda beszámoló elfogadásáról az intézményvezetőt tájékoztattuk. 

95/2017. Gombapincével kapcsolatosan a helyiség értékbecslését megrendeltük, sajnos az a mai ülésig nem készült 

még el. 

96/2017. Felsőoktatási ösztöndíj pályázatot kiírtuk, a beérkezett pályázatokról a mai zárt ülésen dönt a testület. 

97/2017. Rét utca, Nyárfa sor és Nyárfa köz szilárd burkolattal történő ellátására a tanulmánytervet megrendeltük a 

nyertes vállalkozástól, mely elkészült és a mai napon tárgyalja a testület. 

98/2017. Kamatozó kincstárjegy kamata átvezetésre került a pénzforgalmi számlánkra és a KT határozat alapján 100 

millió forint újbóli lekötése megtörtént. 

99/2017. Országos Mentőszolgálat Alapítványa a döntésről tájékoztatva lett, a megállapodás aláírásra és a pénz 

átutalásra került. 

100/2017. Kovács hegy feletti területcserének ügyintézése folyamatban van. 

 101/2017. Fertő projekttel kapcsolatban a Sopron Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. tájékoztattuk, a mai ülésen újból 

szerepel napirendi pontként, melyre meghívtuk a Vezérigazgató Urat. Időközben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is 

levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy a Fertőrákos 1117 hrsz. országos közúttá minősítése ügyében 

tájékoztasson és Képviselő-testületi döntést kérjen. A levélben kérik, hogy a KT határozat térjen ki arra, hogy az 

átminősítéssel kapcsolatos összes költséget az önkormányzatunk vállalja.  

102/2017. Polgármesteri hivatal Alapító Okiratának módosítása elküldésre került a Magyar Államkincstár részére, 

amely azt át is vezette. 

103/2017. Településszerkezeti terv elfogadásra került, mely a rendezési tervvel együtt kihirdetésre került és 2017. 

szeptember 30. napjától hatályba lép. 

 

Fontosabb események: 

09. 01. Iskolai tanévnyitó 

09. 07. Kápolna utcai közvilágításfejlesztés munkaterület átadása. 

09. 13. Alsó tagozatos iskolában egyeztetés összehívása történt a megnyert Eu-s pályázattal kapcsolatban. 

09. 16. Mithrasz nap az iskolában és Szüreti felvonulás 

Az iskolával kapcsolatos hír, hogy Szovátiné Rózsa Csilla visszajött tanítani az iskolánkba. 

 

Palkovits János polgármester: 

Van kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Végignéztem a szüreti felvonulást, de hiányoltam az önkormányzat traktorát. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

John Deere jobb lett volna. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kuplunghibája van, elvitték megjavítani. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról. 

Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. Térjünk át az első napirendi pontra. 

Rendőrség beszámolója, átadom a szót az Alezredes Úrnak. 

 

Kovács József Alezredes: 

Köszönöm a szót, sok szeretettel köszöntöm én is a megjelenteket. A 2016. évre és a 2017. töredékévre vonatkozóan 

hoztam adatokat a beszámolóhoz, melyben törekedni szoktam a sablonosság elkerülésére. El kell mondanom, hogy 

sok olyan dolog történt az országban, amely érinti az itteni lakosságot is. A rendőrségnek a migráns hullám kapcsán 

plusz feladatokat kell ellátni, de a közterületi szolgálatot próbáltuk fenntartani. Ez sikerült úgy, hogy a tendenciák 

Fertőrákoson javultak, a vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent. Két bűncselekménytípus száma emelkedett, 

ezek a kábítószerrel való visszaélés, valamint az egyedi azonosító jel meghamisítása. A Soproni Rendőrkapitányság 

országos szinten is sok kábítószeres bűncselekményt derít fel, a jövőben is nagy hangsúlyt helyezünk erre, valamint az 

ittas járművezetés visszaszorítására. A településen vannak sarkalatos pontok is, például a kerékpárúton való 

közlekedésfenntartása. Röviden ennyit szerettem volna elmondani kiegészítésként, de várom a kérdéseket. 

 

Palkovits János polgármester: 

Akkor kezdem én, az első a gyorshajtás. A nyáron rendben volt, de most ismét sokan száguldoznak, akár 80-100 km/h 

sebességgel. Másik a közterületen elhagyott autók. van három autó is a közterületen, amivel nem tudunk mit kezdeni. 

Tudna-e a rendőrség ebben segíteni, legalább a tulajdonosokat felkutatni? Nehogy rossz példát mutasson a 

lakosságnak. A parkolás is probléma, össze vissza állnak, rálógnak vagy a járdásra, vagy a kerékpárútra. Ez probléma 

a lakótelepen is. Ott állnak meg, ahol a járda van, a gyalogos pedig kénytelen az úton menni. A kábítószer pedig 

állandó téma. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A margitbányai határátkelőhely kinyitásával Fertőrákos átmenő település lett. A Fertő parti településekről sokan erre 

járnak dolgozni. nem lehet a hajnali órákban megoldani a 30 km/h sebességkorlátozást? 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Megint előjöttek többen a robogókkal is, ami nagyon hangos. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Én is csatlakoznék a Karcsihoz, én is hallom a reggeli száguldozást. reggeli ellenőrzést nem lehetne tartani? 

 

Palkovits János polgármester: 

Az új kerékpárutunk egy része a településen kívül megy, ahol nem aszfaltburkolatú, hanem stabilizált murva. A 

motorosok előszeretettel kaparnak a motorral, a felső réteg már meg is sérült. 

 

Kovács József Alezredes: 

Köszönöm a kérdéseket, menjünk rajtuk végig. 

Gyorshajtás: az elmúlt félévben a kisebb településeken a többszámjegyű utakon visszavonták a mérést és 

átcsoportosították azokat az egy és kétszámjegyű utakra. örömmel közölhetem, hogy ezt az intézkedést is visszavonták 

és újra el tudjuk indítani. 

30km/h sebességkorlátozás: a probléma itt az, hogy a Fő utca nem az önkormányzat útja. Forgalomtechnikai 

beavatkozással lehetne csökkenteni a sebességet.  

Elhagyott gépjárművek: gondolom a Pataki István utcai kanyarban lévő autókról van szó. Először is, a rendőrség 

akkor tud lépni, ha közterületen van és ha van egy bejelentés felénk és el tudunk indulni szabálysértési, vagy 

bűncselekményi ügyben. Rendszám alapján akkor tudunk kutakodni, ha van ügy. Sopronban van egy rendelet, amely 

megtiltja magánterületen ilyen gépjárművel elhelyezését, ha az közterületről látszódik. Ha ez a köz szemét rontja, 

akkor meg kell csináltatni és utána kiszámlázni a költségeket. 

Kábítószer: Ezeket az operatív tevékenységet végző kollégák intézik. Sok településen vannak térfigyelő kamerák, 

melyek segítenek a felderítésben. 

Reggeli órákban történő ellenőrzés: ha a kollégák a reggeli órákban rendszeresen ellenőriznének, akkor a lakosság azt 

vegzálásnak érezné. De szúrópróbaszerűen meg lehet tartani. 
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Robogók: a Körzeti megbízott figyelmét felhívom rá, de azt tudni kell, hogy motorost csak motoros rendőr tud 

megfogni. 

Kerékpárútra felhajtás: azon a területen nincs olyan mezőgazdasági terület, amit csak innen lehet megközelíteni? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nincs, az kizárólag kerékpárút. 

 

Kovács József Alezredes: 

Jelzem ezt is a Körzeti megbízottnak. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm Kovács József Alezredes Urnak a beszámolót, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a 

rendőrségi beszámoló elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

105/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

Palkovits János polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Kárpáti Béla Urat a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját. Kárpáti 

Úr a projekt felelőse, ezért is hívtam meg a mai testületi ülésre. Átadom a szót. 

 

Kárpáti Béla: 

Gondolom tudják, hogy a Fertő tóhoz ezer szállal kötődöm. Olyan munkát végzünk ebben a projektben, ahol rengeteg 

szereplőt kell összehozni egy ernyő alá, hogy sikeresek legyünk. A Fertő vízitelep a 1970-es éveket idézi. Sikeres 

dolog, hogy a projekt mögött lehet érezni a meglévő társadalmi igényt. Sajnos a terveket felülírta a sajnálatos tűzeset. 

Minőségi strandot, vitorlástelepet szeretnénk komoly kikötőfejlesztéssel. A szárazulat kb. háromszor akkora lesz, mint 

a mostani. A bekötőúton is teljes változás várható. Az önkormányzatnak beadtunk egy kérelmet a 2,7 km hosszú 

bekötőút átminősítéséről, melynek két kezelője van, az ÉDUVIZIG és az önkormányzat. Ez a projekt ezen a 

köldökzsinóron keresztül lesz elérhető.  

 

dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester kimegy az ülésteremből. 

 

Kárpáti Béla: 

A kinti közműrendszereket be kell kötni a soproni rendszerbe, amit az útkorona alá fogunk süllyeszteni, ökológiai 

hüllőátjárókat kell beépítenünk az út alá. A kért nyilatkozat az átminősítéshez fontos, hogy az eljárás elindulhasson. A 

megújult úton szeparáltan tudnak majd közlekedni az autósok és a biciklisek és a gyalogosok. Én értem az Önök 

kérését, ez benne is van az előzetes koncepcióban. Legelső lépés, hogy az út átkerüljön a Magyar Közút, vagy a 

Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. kezelésébe. A Balf Fertőrákos utat is szeretnénk belevenni ebbe a projektbe, erről 

Kormányhatározat is van. 

 

dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester visszaérkezik az ülésterembe. 

 

Kárpáti Béla: 

Úgy gondolom, hogy ennek az útnak a rendbe rakása is meg fog történni. Az Önök által kért gyalogútnak kisajátítási 

kérdései vannak, mert azon a területen magánterületek vannak. Az elvi építési engedélyeztetés elindult, ebben benne 

kell szerepeljen a megközelítés is. Én szem előtt fogom tartani a gyalogút kérdését. Az nem lehet, hogy megvalósul a 

gyalogút a bekötőúton és az nem vezet sehova. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az út átminősítésével kapcsolatos költségek? 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

2017. 09. 20. napján érkezett egy megkeresés a Magyar Közút részéről, melyben kérik a testület döntését, leírják, hogy 

milyen tartalmi elemek legyenek benne és leírják, hogy a testületi határozatban szerepeljen „az összes járulékos 

költség – az átminősítés díja és az ingatlannyilvántartási bejegyzés költségének – viselésére történő 

kötelezettségvállalás”. A testületi határozatot a kéréseknek megfelelően módosítottam, de az szerepel benne, hogy a 

felmerült költségeket az önkormányzat nem vállalja.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az fizesse, akinek az érdeke. 

 

Kárpáti Béla: 

Én úgy gondolom, hogy ez az Önök érdeke is. Nem gondolom, hogy a mostani körülmények jók. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az nem jó a Fertőrákosiaknak, hogy a strand Sopronhoz tartozik. 

 

Szentesi Ervin képviselő: 

Kapjanak a Fertőrákosiak kedvezményt a belépésre. Ezt nekünk meg kell magyarázni, hogy mi miért nem kapunk, a 

Soproniak pedig miért igen.  

 

Kárpáti Béla: 

Ha a projekt elkészül, új típusú üzemeltetési feltételek lesznek. A Magyar Közút levelének az ügyvédi irodán keresztül 

utánanézek, én erről a levélről nem tudtam. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Azért lett a korábbi döntés meghozva, hogy kapjunk egy garanciát arra nézve, hogy a mi gyalogutunk meg fog 

valósulni. Sajnos rossza tapasztalataink vannak Sopronnal kapcsolatban, hogy megígérnek valamit, amit nem váltanak 

be azután.  

 

Kárpáti Béla: 

A tervben szerepel, mint „későbbi ütemben megvalósulhat”. Nem tisztázott, hogy a Magyar Közút, vagy a NIF Zrt. 

kapja meg a beruházást, ami három lépcsőben fog zajlani. O. lépcső a terepasztal kialakítása, 1. lépcső strand felőli 

oldal, 2. leégett házak oldala, 3 az út. A gyalogút nem érhet véget egy táblával, azt be kell hozni a községbe. A 

szándék meg van. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Legyen egy negyedik ütem, a gyalogutunk. 

 

Kárpáti Béla: 

Ez csak az úttal egyidejűleg valósulhat meg. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Ha jól vettem ki a Vezérigazgató Úr szavaiból, a gyalogút benne van a tervekben.  

 

Kárpáti Béla: 

Igen, szerepel a tervekben a metszetrajzokon is. Itt nekünk csak a nyilatkozatra van szükségük az átminősítés 

elindításához. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Ebben szerepel a felhatalmazás a 

nyilatkozat aláírására, hogy  az átminősítés elkezdődhessen, de szerepel benne, hogy a költségeket nem vállaljuk. 

Minősített többség és név szerinti szavazás szükséges. 

 

Palkovits János   Igen 

Dr. Ecsédi Károly   Igen 

Hatos Csaba    Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

Szentesi Ervin    Igen 



6 

 

Wild Robert Ferenc   Tartózkodom 

 

Palkovits János polgármester: 

Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

106/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Zrt. képviseletében dr. Szilágyi Orsolya ügyvéd 2017. 08. 23. napján kelt, Kárpáti Béla 

Vezérigazgató 2017. 09. 06. napján kelt és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. 09. 14. napján kelt 

megkeresését és a Fertőrákos Községi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, forgalomképtelen vagyontárgynak 

minősülő Fertőrákos belterület 1117 helyrajzi számú ingatlan a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

32. § (3) bekezdése alapján az országos közúttá minősítéséhez hozzájárul. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átminősítéssel járó költségeket, így különösen az 

átminősítés díjának és az ingatlannyilvántartási eljárás költségének díját nem vállalja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat aláírására, továbbá az átminősítéshez és az átadás 

átvétellel kapcsolatosfeladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

 

Hozzájáruló nyilatkozat jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Ecsédi Károly és Szentesi Ervin képviselő elhagyja az üléstermet. 

 
Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra. Rákóczi Szövetség kérelme. Tavasszal is kerestek már a kérelmükkel, azt 

mondtam, hogy nem szerepel a költségvetésünkben, de most újfent megkerestek. Innen jött az ötletem, hogy ne nekik 

adjunk és ők osszák szét, hanem mi adjunk a testvértelepülésünk iskolájának. A PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésen megtárgyalta és három szavazattal egyhangúlag nem támogatta az előterjesztést. Ha akarunk 

támogatást adni, akkor fertőrákosi családoknak adjunk. Van ennek a pénznek jobb helye. 

 

Palkovits János polgármester: 

Én is tudok ehhez csatlakozni. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy a testület 4 nem szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot nem fogadta el. Térjünk át a 

következő napirendi pontra. Butsy Lajos plébános kérelme. A templom déli és keleti oldala kerül idén felújításra, az 

Atya azt kérte, hogy a keleti falban lévő Piéta szobor felújításának  költségeit az önkormányzat vállalja. A PB 

megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésen megtárgyalta és három szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A szobor a faluban 

marad és a település ékessége lesz a templom. Kikértem a gazdálkodási ügyintéző kollegától a tartalék állásáról egy 

kimutatást, amit mindenki megtalál az asztalon. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

107/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Butsy Lajos plébános 2017. szeptember 

15. napján kelt kérelmét és a Fertőrákosi Urunk mennybemenetele templom mellett lévő Piéta szobor 
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restaurálási költségeit átvállalja 314.000 Ft + ÁFA, azaz háromszáztizennégyezer forint + általános forgalmi 

adó összegben, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati 

rendelet általános tartaléka terhére kerül kifizetésre. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási összeg 

kifizetésére. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra.  West City házaktól a Kőbánya sorra egy gyalogút kiépítésének kérelmével 

fordult az önkormányzathoz. Jogos kérés, hogy normális gyalogút legyen. Ha megépül, talán kevesebben járnak majd 

a Fő utcára a szalagkorláton nyitott átjárón keresztül. A PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésen megtárgyalta és három szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

108/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Németh János (9421 Fertőrákos, Kőbánya 

sor 24/A.) 2017. 08. 27. napján kelt megkeresésében foglaltakat és felkéri a polgármestert, hogy a következő 

rendes Képviselő-testületi ülésre kérjen három tervezői árajánlatot a Kőbánya sori (Fertőrákos, Kőbánya sor 

24/A-B-C.) lakópark és a Kőbánya sor közötti járda kialakítására. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. október 31. 

 

Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra. Kiserdő utca murvázása. Olyan ember írta a kérelmet, aki tehetne azért, hogy 

normális legyen az út. Kérnénk árajánlatot, hogy gléderrel letolnák, elsimítanák és utána lehengereznék az utat. Azért, 

hogy ne kelljen két kört futni, 300.000 Ft + ÁFA összegig én dönthetnék a bejövő ajánlatokról. A PB megtárgyalta, 

átadom a szót. 

 

Szentesi Ervin képviselő visszaérkezik az ülésterembe. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésen megtárgyalta és három szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen 

szavazattal,  1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

109/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Némethné Takács Judit (9421 Fertőrákos, 

Kiserdő utca 4.) 2017. 08. 23. napján kelt, a Fertőrákos Kiserdő utca hibáinak kijavításával kapcsolatos 

kérelmét és felkéri a polgármestert, hogy az úthibák kijavítására kérjen be három árajánlatot és azok közül a 

legolcsóbb vállalkozóval a vállalkozási szerződést – legfeljebb 300.000 Ft + ÁFA összegig – kösse meg, mely az 

önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet általános 

tartaléka terhére kerül kifizetésre. 
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Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. december 31. 

 

 

Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra. Rét utca. A tanulmányterv és a tervezői költségbecslés elkészült. Magyar 

Géza jelentkezett az útjukkal kapcsolatban, hogy vegyük fel a kapcsolatot az ügyvédjükkel és intézzük. A 

költségbecslésben aszfalt és térköves járdásra is kértünk ajánlatot, kb. 1 millió forint a különbség. Az út teherhordó 

szerkezete nem olyan, ami nagyobb teherbírást bírna ki., ezért a tervező az út megvalósítását a 100 %-os beépülés után 

javasolja. A PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésen megtárgyalta és három szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Egyetértettünk, sok a 

beépítetlen terület, csak akkor foglalkozzunk az úttal, ha teljesen beépült. Az ottlakókat az összegekről tájékoztatni 

kell. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Az út most milyen? 

 

Palkovits János polgármester: 

Évente, kétévente karbantartjuk. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk az első határozati javaslatról. 

Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

110/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Rét utca, Nyárfa sor és 

Nyárfa köz szilárd burkolattal, járdával és vízszikkasztó árokkal történő ellátására az F-Road Kft. (9400 

Sopron, Mikes K. utca 4.) által 2017. szeptember 14. napján készített tanulmánytervét és az abban foglaltak 

megvalósulását a fenti területen található ingatlanok teljes beépítése után javasolja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintett 

ingatlantulajdonosokat a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 
Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra. 

BURSA csatlakozás, minden évben csatlakozunk. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 

a testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

111/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a 2018.  évi BURSA Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozására.  

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Csatlakozási 

nyilatkozat” aláírására, és a támogatási pályázatok kiírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi 

költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat 

előterjesztéséről gondoskodjék. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. október 02. 

  2018. évi költségvetési javaslat előterjesztése 
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Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra. Rét utca. Nyolc település kíván csatlakozni, akik korábban a Rekultívval 

szerződtek. Most kényszerhelyzetben vannak. A Társulási Tanács már megtárgyalta és elfogadta, de a 

tagönkormányzatok testületeinek jóvá kell hagynia. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, 

hogy a testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

112/2017. (IX. 26.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás döntését, miszerint Ágfalva Községi Önkormányzat, Gyalóka Község 

Önkormányzata, Lövő Község Önkormányzata, Nemeskér Község Önkormányzata, Pereszteg Község 

Önkormányzata, Sopronhorpács Község Önkormányzata, Szakony Község Önkormányzata, valamint Völcsej 

Község Önkormányzata a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 2018. január 1. 

napjával csatlakozzon, és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás ilyen tartalmú 

módosításának aláírására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Palkovits János polgármester:  

Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzat módosítás. Év közben a tartalék terhére került döntések és a 

plusz bevételek átvezetésre kerülnek. A PB megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba képviselő: 

A PB tegnapi ülésen megtárgyalta és három szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A kimutatás rendben 

volt. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és két igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy a testület 5 igen 

szavazattal,  egyhangúlag a rendelettervezetet elfogadta. 

 

A 14/2017. (IX. 26.) Ör. jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester:  

Térjünk át az egyebek tárgyalására. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Elfogadtuk az új HÉSZ-t, akkor elkezdeném a sportöltöző TAO pályázatát intézni. Kérek árajánlatokat. 

 

Szóka Dezső: 

Az idősek kapnak idén támogatást? Lesz összejövetel is? 

 

Palkovits János polgármester:  

Lesz összejövetel is október 2. felében, vagy novemberben és természetesen a költségvetésben szerepel a támogatás 

összege is. Az összejövetelt a Puskás Sörkertben tartanánk. Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom és zárt 

üléssel folytatjuk a munkát. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Palkovits János                     dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


