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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

21/2017. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. október 31.  napján 16.00 órakor 

megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Dr. Ecsédi Károly képviselő alpolgármester 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba képviselő, 

Puskás Csaba László képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Köszöntöm a megjelenteket, a Polgármester Úr távollétében én vezetem a mai ülést. Megállapítom, hogy 

határozatképesek vagyunk, szavazzunk a kiküldött napirendi pontról. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

115/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 31-i nyílt rendes ülésén az alábbi 

napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Arculati kézikönyv elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

3. Juhász Rita (9400 Sopron Szőlőskert utca 45.) ingatlanvásárlási kérelme (Fertőrákos külterület 

046/65 hrsz.). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

4. Dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt telekalakítási kérelme (Fertőrákos 973; 975 hrsz.). 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) 

önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

6. Fertőrákos Kőbánya sori járdafelújításra bekért tervezői árajánlatokról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

7. BS-Gold Nonprofit Kft. (Sopron, Faller Jenő utca 2.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

8. Közmeghallgatás időpontjának kijelölése. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

9. Sopron és Környéke  Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 

megállapodás hatályának 2018. 12. 31. napjáig történő meghosszabbításáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 
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10. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez történő csatlakozásról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

  

11. Közterületi villanyoszlopokon elhelyezett politikai hirdetések eltávolításáról szóló döntés. 

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester 

 

12. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át az első napirendi pontra. A Polgármester Úr távolléte miatt ma az előző testületi ülés óta eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről szóló beszámoló elmarad. Az előző órában lakossági fórumot tartottunk az Arculati 

kézikönnyvel és a településkép védelméről szóló rendelettel kapcsolatosan, melyről a mai ülésen döntenünk kell. 

Külön köszöntöm Fodróczyné Lugosi Zsuzsannát és Körmendy Jánost, akik a lakossági fórumon ismertették a 

kézikönyvet és a rendelte-tervezetet. Átadom a szót. 

 

Fodróczyné Lugosi Zsuzsanna: 

Köszönöm. Arról van szó, hogy a településkép arculatára vonatkozó kritériumokat ebbe foglaltuk össze, ami a 

rendezési terv mellé van rendelve. Végig mennék röviden az arculati kézikönyv felépítésén. Fertőrákos bemutatásával, 

történeti és szerkezeti áttekintésével kezdődik. A 3. fejezet a védett értékekkel foglalkozik. Ezek felsorolása és jelen 

állapotuk fényképfelvétele. A Fő utcán 39 védett műemlék található. Próbáltuk a ajó példákat megmutatni, mi a jó és 

követendő és azokat az ingatlanokat is, melyek nem műemléki védettek, de szép felújításon estek át. A védendő 

értékek között vannak növények, fák, valamint kilátópontok is, ezekről is vannak fényképek. A 4. fejezetben a 

lehatárolt területek térképe látható. Külön van az üdülőterület és a beépítésre nem szánt területekre vonatkozó 

szabályok. A 6. fejezetben utcák, terek és a növényzet.7. fejezet utcabútorok. Ha elfogadja a Képviselő-testület az 

arculati kézikönyvet és a rendeletet, akkor azt továbbítani kell további egyeztetésre, például a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park részére. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Köszönjük. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

116/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „A2” Építésziroda Kft. (9400 Sopron, Szent Mihály 

utca 4. ) által elkészített Arculati kézikönyvet áttanulmányozta és azt jelen határozat elválaszthatatlan 

mellékleteként elfogadja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. november 30.  

 

Az Arculati kézikönyv jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Településkép védelméről szóló rendelet. A rendezési tervben szabályokat 

fogalmaztunk meg, a településkép védelméről szóló rendelet pedig ajánlásokat. A rendelet magába építi az arculati 

kézikönyv szabályait. Településképi eljárás lesz minden egyes építési tevékenység előtt, az építményekkel, 

reklámokkal kapcsolatban. A rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja kimondja, hogy „a törvény erejénél fogva a 

településen reklámhordozó és reklám nem helyezhető el.” 

 

Körmendy János: 

A településkép védelméről szóló törvény alapján világörökségi területen tiltja a reklámelhelyezést, ha a Kormány ez 

alól nem ad felmentést. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

„A tetőfelületre reklám nem helyezhető el.” Ráspinál a tetőre van festve a felirat. 

 

Fodróczyné Lugosi Zsuzsanna: 

Nem szerencsés. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Szerintem jól beleillik a környezetébe, de a szabályozás csak a jövőre nézve szól. 

A rendelet 9. § (1) bekezdés 5. pontja: „Közvilágítási berendezésen és hírközlési oszlopon reklám nem helyezhető el.” 

 

Körmendy János: 

A településkép védelméről szóló törvény tiltja ezt is. Reklám csak reklámoszlopon és kioszkon helyezhető el. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a rendelet elfogadásáról, hogy az tovább mehessen társadalmi 

egyeztetésre, és amikor lezárul, akkor fogadjuk el a végső szövegezést. Amennyiben nincs több kérdés, kérem 

szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „A2” Építésziroda Kft. (9400 Sopron, Szent Mihály 

utca 4. ) által elkészített településkép védelméről szóló rendelet-tervezetet és azt jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékleteként elfogadja azzal, hogy a társadalmi egyeztetést követően fogja a végleges 

rendeletet elfogadni. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. december 31.  

 

A településkép védelméről szóló rendelet-tervezet szövege jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Juhász Rita kérelme. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB megtárgyalta és az értékbecslésben szereplő 870.000 forintos áron javasolja az ingatlan értékesítését. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Külterületi ingatlan, ki kell majd függeszteni, majd elmegy az irat a kamarához stb. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Licit útján kellene értékesíteni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk a módosító indítványról, hogy az ingatlant az értékbecslésben szereplő 

összeggel, mint kikiáltási árral liciten értékesítse az önkormányzat. Mivel a határozat minősített többséghez és név 

szerinti szavazáshoz kötött, a módosító indítványra is vonatkoznak ezen szabályok.  

 

Dr. Ecsédi Károly   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Hatos Csaba   Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta. Kérem szavazzunk a 

módosított határozati javaslatról: 
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Dr. Ecsédi Károly   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Hatos Csaba   Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

118/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Juhász Rita (9400 Sopron Szőlőskert utca 

45.) 2017. 10. 16. napján kelt, hivatalunkhoz 2017. 10. 17. napján érkezett kérelmében foglaltakat és úgy 

határozott, hogy a Fertőrákos 046/65 helyrajzi számú ingatlant - tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 

Sopron, Hérics utca 4.) 2017. 10. 24. napján kelt értékbecslésben foglaltakra – 870.000 Ft, azaz 

nyolcszázhetvenezer forintos kikiáltási áron nyílt licit útján értékesíti. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

tájékoztassa, a nyílt licitet írja ki és a licit nyertesével az adásvételi szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk. A határozat elfogadása minősített többséghez és név szerinti 

szavazáshoz kötött.  

 

Dr. Ecsédi Károly   Igen 

Csóka Zoltán Józsefné   Igen 

Hatos Csaba   Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

119/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Hantó Katalin és Hantó Zsolt 

(mindketten 9421 Fertőrákos, Kovácsdomb 3.) 2017. október 11. napján kelt kérelmét és annak mellékletét 

képező, a Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala által 2017. 08. 29. napján 1876/2017. számon záradékolt 

változási vázrajzot és az abban foglalt Fertőrákos 973 és 975 helyrajzi számú földrészletek határrendezését 

támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

tájékoztassa, valamint felhatalmazza, hogy a határrendezéshez szükséges iratokat aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. SzMSz módosítása. 
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Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az SzMSz módosítása vált szükségessé, mert a helyi népszavazásról külön rendelet van, az erre vonatkozó részt ki 

kell venni az SzMSz-ből. A JÜB mai ülésén megtárgyalta és támogatta. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal a rendelet-

tervezetet elfogadta. 

 

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

15/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB megtárgyalta, három árajánlat érkezett, SAXUM Mérnöki Iroda 250.000 Ft + ÁFA, Linea Tervező Iroda 

240.000 Ft + ÁFA, F-Road Kft. 200.000 Ft + ÁFA. A legolcsóbb ajánlatot javasoljuk elfogadni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

120/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kőbánya sori (Fertőrákos, Kőbánya sor 

24/A-B-C.) lakópark és a Kőbánya sor közötti járda kialakítására beérkezett árajánlatokat és azok közül az F-

Road Kft. (9400 Sopron, Mikes K. utca 4.) által 2017. 10. 25. napján kelt árajánlatát fogadja el 200.000 Ft + 

ÁFA, azaz kettőszázezer forint + általános forgalmi adó összegben, mely az önkormányzat és szervei 2017. évi 

költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére kerül kialakításra. 

 

Tervleadási határidő: 2018. január 15. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozót a 

döntésről tájékoztassa és a tervezési szerződést aláírja, valamint felkéri, hogy a tervek mellékletét képező 

árazott költségvetés alapján a költségeket a 2018. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2017. november 15, illetve a 2018. évi költségvetés elfogadása. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB megtárgyalta, de nem értettük, hogy mi a jó ebben. Úgy gondoltuk, hogy állami támogatáshoz szeretnének jutni. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Nekik azét is jó, mert a prospektusukon szerepelhet, hogy kötöttek az önkormányzattal egy megállapodást. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

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

alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

121/2017. (X. 31.) KT határozata 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BS-Gold Nonprofit Kft. (9400 Sopron, 

Faller J. u. 2.) ügyvezetőjének 2017. október 9. napján kelt elektronikus levelében érkezett együttműködési 

megállapodás tervezetét és azt elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

tájékoztassa, valamint felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. 11. 30. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közmeghallgatás időpontja, a következő rendes testületi ülés előtt. 

Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

122/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást hív össze. 

 

A közmeghallgatás időpontja:  2017. november 28. napján 16.00 óra 

A közmeghallgatás helyszíne:   Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal I. emelet,  

9421 Fertőrákos, Fő utca 139. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás 

időpontjáról és helyszínéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. november 29. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

A PB megtárgyalta, 2018. év végéig meghosszabbítanánk a társulást. A PB egyhangúlag támogatta. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

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

alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a „Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás” módosított társulási megállapodása 2018. december 31-ig történő 

meghosszabbításáról, és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szoros mellékletét képező módosított 

és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás módosított társulási megállapodása jelen 

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót. 
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Puskás Csaba László képviselő: 

A PB megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Külön kell választanunk az iskolai és községi könyvtárat, ezért becsatlakozunk a megyei könyvtár által fenntartott 

szervezetbe. Szóban megállapodtam a megyei könyvtár igazgatójával, hogy mindkét könyvtár egy helyen maradhatna 

az iskolában, de külön kell címkézni a könyveket, külön számítógépes rendszer lesz. Sajnos emiatt fel kell vennünk 

egy 4 órás könyvtárost. Jól működött a rendszer, de megbolygatták. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

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

alábbi határozatot hozta meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

124/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért és úgy határozott, hogy a 

Községi Könyvtárral csatlakozni kíván a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, valamint ennek érdekében 

a Községi Könyvtár le kíván kerülni a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. A védett településmagon belül a villanyoszlopokon megjelentek politikai 

hirdetések. Nem kívánom minősíteni azokat, de zavar, hogy elcsúfítják a települést. A villanyoszlop nem hirdetőtábla. 

A hatályos rendeletünk alapján a villanyoszlop tulajdonosa nem kezdeményezett településképi eljárást. Felhívjuk erre 

őket, ha nem kérnek, akkor bírságolunk. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Egyetértek, de a villanyoszlop nem a miénk. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

A településképi rendelet a település egészére vonatkozik, függetlenül, hogy ki a tulajdonos. Amennyiben nincs több 

kérdés, akkor szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

125/2017. (X. 31.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. október hónapban a település Fő 

utcáján villanyoszlopokra kihelyezett politikai reklámokról szóló előterjesztést és arról tájékoztatja a 

villanyoszlopok tulajdonosát, hogy a településen hatályban vannak településképi bejelentés-, és a településképi 

kötelezési eljárás szabályairól, valamint reklámhordozók kihelyezéséről szóló önkormányzati rendeletek, mely 

alapján a Képviselő-testület felhívja a villanyoszlopain reklámok kihelyezését megengedő E-ON-t, hogy a 

reklámok kihelyezésére kérjen az önkormányzattól engedélyt. 

 

Amennyiben az engedély jelen határozat átvételétől számított 8 napon belül nem érkezik meg 

önkormányzatunkhoz, településképi kötelezési eljárást indítunk meg. 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a villanyoszlopok 

tulajdonosát tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester 

Határidő: 2017. november 15. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Egyebek. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A bölcsőde tervezés kapcsán elkészült a felmérési terv és az előzetes tervek. Az első csoportszobába nem lehetséges a 

bölcsődét elhelyezni, mert mozgássérült WC nem helyezhető el hely hiánya miatt és a rámpa sem valósítható meg. 

Ezért a jelenlegi konyhából lenne egy hét fős minibölcsőde és az intézményvezető volt irodájából lenne egy melegítő 

konyha. Az árajánlatok bekérése jönne, de sajnos jelenleg egy építész sem tudja vállalni a munkát. Csapó Úrral 

tárgyaltunk a Vasfüggöny Múzeummal kapcsolatosan, ötmillió forintot kér annak átadásáért. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Nekem azt mondta, hogy odaadná az egészet, ezért vetettem fel. Ennyit azt gondolom, hogy nem ér meg. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Kinn voltunk a Mithrasz szentélynél is, ott sem fér el anélkül, hogy bővíteni kellene, de az TAEG kezelésében lévő 

erdő. Az elhelyezés is bajos lenne, mert nem őrzött helyen lenne, félő, hogy a konténereket feltörnék. A Donáció 

Szövetkezett jogi képviselője keresett meg kb. három hete, hogy nyitottak a Nyárfa sor és Nyárfa köz átadására, de 

azóta nem jelentkeztek a szerződéssel kapcsolatban. A Világörökség Egyesület jelentkezett, hogy a 2018. évi tagdíj 

terhére szeretne 15 % előleget kérni. Az idei évi tagdíjat is korábban fizettük ki részükre. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Azt kell a részükre válaszolni, hogy a 2018. évi tagdíjat a 2018. évi költségvetés elfogadása után tudjuk utalni a 

részükre. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A Mithrasz szentély fenntartására kapott maradék pénzösszeg elköltése kapcsán szeretnénk a lépcsőt teljesen 

megcsináltatni, mert az nagyon rossz állapotban van, valamint egy nyomtatót szeretnénk vásárolni a szórólapok 

nyomtatása miatt. Ezekre kérünk árajánlatokat. A Márton napi felvonulásnak is lesz Mithrasz tematikája, ott is 

keletkeznek majd költségek. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Meg szeretném kérdezni, hogy a traktor szervízelés hogyan áll? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Elvitték a budapesti szervízbe. Nem tudom most hogyan áll, de garanciális. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

dr. Ecsédi Károly                    dr. Nagy Attila 

 alpolgármester      jegyző 


