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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

21/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2018. november 27. napján 16.00 órakor 

megtartott közmeghallgatáson. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

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 megjelent képviselőket, valamint a hallgatóság tagjait az éves közmeghallgatásunkon. Minden évben 

közmeghallgatást kell tartani a Képviselő-testületnek, ahol a lakosság kérdéseket tehet fel, valamint az önkormányzat 

beszámol a beruházásairól és a jövő évi terveiről. Az idei évben több beruházásunk is lezárult, az alsó tagozatos iskola 

energetikai korszerűsítésére 114 millió forintos pályázatot nyertünk, a beruházás jól látható az épületen, új nyílászárók 

kerültek be, homlokzati hőszigetelés és új fűtésrendszer. Többekkel beszéltünk már róla, hogy a tetőszerkezetet is le 

kellene cserélni, illetve kivágattuk a thujákat, szépen látszik az épület, így a kerítést is fel kellene újítani. Nagyobb 

beruházás volt az óvoda tetőcsere és napelemes rendszer felszerelése, melyre több mint 28,5 millió forint támogatást 

nyertünk. Tervezzük az óvoda bővítését és mini bölcsőde kialakítását. A mini bölcsődével várunk, mert Gyopáros 

Alpár Országgyűlési képviselő Úr tájékoztatása szerint a Modern Települések Programban lesz rá mód óvoda és 

bölcsőde pályázat beadására. A jelenlegi óvoda tálalókonyhája helyén egy új óvodai csoportszobát alakítanánk ki és a 

bölcsődét egy új épületben alakítanánk ki. Megvalósult a Polgármesteri Hivatal melletti lépcső beruházás is, idei 

évben a közvilágítási oszlopok kerültek kivételre. Pályáztunk a a Fertő utcai járda felújítására, melyet sajnos 

elutasítottak. Az iskola bővítés és sportcsarnok építés pályázatunk is nyert 498 millió forintot. sajnos a másfél éves 

költségeket fogadták el, októberben frissítettük a költségeket, de sajnos nem ezt fogadták el. Az kérdés, hogy 

csökkentett tartalommal meg lehet-e valósítani a projektet, ha nem, akkor sajnos le kell mondanunk róla. Nyert 

pályázatunk van a konyha felújítására is 20 millió forint értékben. Itt a vállalkozóval egyeztetve nyáron történne a 

megvalósítás, hogy szeptemberi iskolakezdésre készen álljon a konyha és az ebédlő is. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő megérkezik az ülésterembe. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Patak sorra sikerült pályázni, hogy a teljes útszakasz megújulásra kerüljön és a volt játszótér helyén egy nyilvános 

WC és kerékpáros pihenő alakulhasson ki.  

 

Szóka Dezső: 

Korábban volt róla szó, hogy a Béke utcai árok több helyen beszakadt. Terveznek-e valamit ezzel kapcsolatosan. A 

temető Mindenszentek ünnepén rendben volt. A nyugdíjas találkozón nem volt zene, többen hiányolták. Én nem 

voltam ott, csak a visszajelzéseket tolmácsolom. Többen tettek panaszt a Puskás Étterem pincéreire, illetve arra, hogy 

négy órakor már nem volt étel kiszolgálás. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Béke utcai járda tervezésére kértünk ajánlatokat. A Modern Falvak Programban szeretnénk rá pályázni. Én is 

hallottam ezeket a hangokat a Nyugdíjas Nap kapcsán. Zene azért nem volt, mert akkor jobban lehet beszélgetni, 

tavaly többen ezt jelezték. Jövőre csinálhatjuk úgy, hogy egyik alkalommal lesz zene, a másikon nem. 
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Puskás Csaba képviselő: 

Én nem kaptam visszajelzést, ha nyolcig maradtak volna, akkor nyolcig lettünk volna nyitva, de hat órakor mindenki 

szedte a sátorfáját. Azt nem tudom, hogy melyik pincér volt tiszteletlen, de kérem jelezzék és intézkedek. Azóta egy 

pincéremet elküldtem, egy pedig elment.  

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Olyanokkal beszéltem, akik a hétfői napon voltak, meg voltak elégedve, mind az étellel, mind azzal, hogy nem volt 

zene, mert legalább tudtak beszélgetni. Ez egy szép gesztus, hogy a település vendégül látja az időseit.  

 

Rajki János: 

Elhangzott, hogy nyilvános WC lesz a Patak soron. Pontosan a volt játszótéren hol? Hogyan lesz az üzemeltetés? Ha 

ebből a térből közösségi teret akarunk létrehozni, akkor a WC nem lesz jó helyen. Amikor játszótér volt, volt akik az 

asztalon táncoltak este, nem érdekelte őket, hogy azon mások esznek. A patak sor forgalma megnőhet. Szűk az utca 

keresztmetszete, a parkoló autók gondot jelenthetnek. 

 

Palkovits János polgármester: 

A kishíd felőli oldalán lenne elhelyezve a WC. Zárható lesz a WC, és pénzzel működne. A fenntartására pedig fel kell 

venni valakit, mert naponta legalább kétszer rá kell néznie és takarítani kell, hogy bemenjenek az emberek. A 

parkolást pedig a rendőrségnek kell ellenőriznie. 

 

Rajki János: 

Figyelmetekbe szeretném ajánlani a patak szennyezettségét is. Alsó szakasz jellegű a patak, a fentről jövő szemét itt 

gyűlik. Az a kérésem, hogy az Országgyűlési Képviselő Úr felé jelezni kellene, hogy csináljon valamit. Ki kellene 

tisztítani a patakot és az erdő alatt egy levélfogót csináltatni, ami megfogja azt a rengeteg levelet, amit itt rak le 

előttünk a patak. 

 

Palkovits János polgármester: 

Azt hittem a vízügyi igazgatóság rendszeresen fogja takarítani a patakot, mert kötöttek egy szerződést a börtönnel, így 

olcsóbban lehetett kijönni. A takarítással előttetek álltak le, a két év eltelte óta már sok nem látszik belőle. Beszélek a 

Képviselő Úrral és a szakaszmérnökséggel is. A patak burkolás egy elhibázott beruházás volt, széles lapos medret 

csináltak.  

 

Szabó László: 

Felsőszikla sori járda. A járda több helyen középre lejt, és lefolyókat tettek bele. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A beruházás garanciális bejárása még előttünk van, tudunk a problémáról, orvosoljuk, egyeztetve a kivitelezővel és a 

műszaki ellenőrünkkel. A szintek sajnos olyanok, hogy nem mindenhol lehet úgy lejtetni a járdát, hogy az árokba 

menjen a víz. Sok helyen a szabálytalanul épített kapubejárók is gondot okoztak, vagy ha a járdát kifelé lejtetjük, 

akkor a kocsibejárónál nem tudnak beállni az ingatlanra, ha úgy csináljuk, hogy be tudjanak állni, akkor azon a 

szakaszon befelé lejt a járda és befolyik a víz. 

 

Szabó László: 

A gépkocsi beállókat a Patak soron is ék alakúra kellett volna csinálni. egy nagyobb autóval nehéz beállni. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Patak soron a beállók szélességéhez nem nyúltunk, a meglévőt aszfaltoztattuk le.  

 

Földes Tamás: 

Visszatérve a kerékpárútra a Patak soron. Sopron Szent Mihálytól Fertőrákosig rendbe teszik a meglévő 

kerékpárutakat, ehhez csatlakozik a mi Patak sorunk. Örüljünk, hogy ezt rendbe teszik.  

A Fertő beruházás kapcsán annak a végén a Fő utcához is hozzá fognak nyúlni. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A beruházás klassz, de mindenki ide fog jönni megnézni és nem lehet majd a Fő utcán közlekedni.  

 

Puskás Csaba képviselő: 

Idegenforgalomból élő településeken ez így van, nézd meg a Balatont, vagy Margitbányát. 
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Szentesi Ervin képviselő: 

A Fertő beruházás után a Fő utcával mi az elképzelés? 

 

Palkovits János polgármester: 

Azért nem tudtuk a parkoló építést folytatni, mert a közút kérte, hogy azt ne készíttessük el, mert a tervező 

kiválasztása van folyamatban, utána beszéljünk, nehogy bontani kelljen. 

 

Földes Tamás: 

Csak az előkészítő munkák vannak folyamatban, az önkormányzatnak kell majd a kiviteli tervek készítésekor 

kikényszeríteni, hogy mit szeretne. A Fő utcát rendbe fogják tenni. Az előzetes számok alapján ez a 3 km-es szakasz 

becsült összege 3,5 milliárd forint. 

 

Szóka Dezső: 

Mi van a foci öltözővel? 

 

Hatos Csaba képviselő: 

A pályázatot elutasították. Beadtunk mindent, jött egy hiánypótlás, mi pótoltuk, de utána is kértek még valamit, de 

nem tudtuk elérni az ügyintézőt, mert nem vette fel a telefont. A pályázati oldalra mindent feltöltöttünk. Jövőre 

beadjuk újból, erre ígéretet kaptunk, hogy akkor nyerünk.  

 

Földes Tamás: 

Formai okok miatt bukott el a pályázat. A pályázatot nyomon kell követni. Biztos vagy benne, hogy a pályázatíró 

feltöltött mindent? Van róla visszaigazolás? 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Feltöltött mindent. Már levették a felületről, így nem tudjuk megnézni. 

 

Szóka Dezső: 

Szőlős utcai járdával lesz valami? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Pár éve volt erről szó, voltak variációk is, hogy egyik oldalt indul el és az úton át kell vezetni a gépkocsi behajtók 

miatt, ahol nem férne el és átmenne az úttesten és becsatlakozna a meglévő járdához. Ezt akkor a testület nem 

támogatta.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és nyílt testületi üléssel folytatjuk. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                  dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


