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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

9/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. május 28. napján 16.00 órakor megtartott 

nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Puskás Csaba László képviselő, 

Wild Robert Ferenc képviselő, 

 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Külön köszöntöm az óvoda 

intézményvezetőjét és a könyvtáros kollégát. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

52/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 28-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach intézményvezetői pályázatra beérkezett pályázatról szóló 

döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

2. Fertőrákosi Könyvtár munkatársának beszámolója. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

3. Lankovics Árpád (9421 Fertőrákos, Szt. Sebestyén utca 4.) kérelme. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

4. Simon György (9421 Fertőrákos, Pataki István utca 39.) ingatlanvásárlási kérelem. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

5. Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmei feladatok ellátásáról (1997. évi XXXI. törvény alapján) 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

6. Fertőrákos Béke utcai felújítandó járdaszakaszra beadandó pályázatról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

7. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

8. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításának 

egyszerűsített eljárásrendben történő módosításának kezdeményezése. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

9. Soproni Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a rendőrkapitányság munkatársainak 

jutalmazásához való hozzájárulás kéréséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 
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10. Duna TV által készítendő Mithrasz bemutató film elkészítéséről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

11. Fertőrákosi Vizimalom (Fertőrákos 863 hrsz) felújításának elvi támogatásáról szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester. 

 

12. Egyebek 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolót mondanám el. 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

 

41/2019. Egyesületi támogatásokról az érintettek tájékoztatva lettek, a támogatási megállapodások aláírásra kerültek, 

és a támogatási összegek kifizetésre kerültek. 

42/2019. Konyha bérleti és vállalkozói szerződés aláírásra került 

43/2019. Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról a belső ellenőr írásban tájékoztatva lett. 

44/2019. Magyar Falu Program keretében az Egészségház felújítási és eszközbeszerzési pályázat benyújtásra került. 

47-49/2019. Közművesítési hozzájárulásról a kérelmezők tájékoztatva lettek. 

50/2019. Főzőkonyha közbeszerzése lezárult, a szerződés megkötése és a munkaterület átadása 2019. május 31. 

napján lesz. 

 

Fontosabb események: 

 

Május 10. óvodavezetői pályázat benyújtási határideje 

Május 15. Belső ellenőrzés helyszíni ellenőrzése a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI-ban 

Május 16. Választási próba 

Május 20. Pályázatíróval történt egyeztetés EFOP iskola bővítéses pályázat ügyében (Támogatási szerződés aláírva 

visszaérkezett a minisztériumból) 

Május 20. Rendkívüli KT ülés 

Május 20. Szavazatszámláló Bizottsági tagok oktatása, delegált tagok eskütétele. 

Május 22-23. Polgármesteri Hivatal klimatizálása megtörtént [28/2019. (III. 27. KT határozat] 

Május 24 Soproni Polgármesteri Hivatalban egyeztetés a HÉSZ módosítással kapcsolatosan 

Május 26. EP választás 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a beszámolóról. Megállapítom, hogy a beszámolót 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadtuk. Térjünk rá az első napirendi pont tárgyalására. Óvoda intézményvezetői pályázata. Az írásos 

előterjesztést mindenki megkapta, a kiírt pályázatra egy pályázat érkezett a jelenlegi vezetőtől. Eléggé bőségesen leírta 

az eddigi munkáját és a jövőbeni terveit. A kiírásnak megfelelt a pályázat és szakmailag is megfelelőnek tartom. 

Megkérdezem a pályázót, szeretné-e kiegészíteni valamivel a pályázatát? 

 

Heizer Csaba Antalné intézményvezető: 

Nem köszönöm, de a kérdésekre szívesen válaszolok. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

53/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátásával a 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig 

terjedő határozott időre megbízza 

  

Heizer Csaba Antalnét  

(született Horváth Marianna Sopron, 1962. 03. 19.) 

 

az intézmény pedagógus munkakörbe határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. július 1. 

 

Palkovits János polgármester: 

Gratulálunk a kinevezéshez és további sok sikert kívánunk. 

 

Heizer Csaba Antalné intézményvezető: 

Köszönöm. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pont tárgyalására. Könyvtári beszámoló, az írásos előterjesztést és a beszámolót 

mindenki megkapta. Itt van a könyvtáros kolléga, átadom a szót. 

 

Törökné Cseh Tímea: 

Köszönöm, a beszámolómat kiegészítettem életrajzi adatokat is, és beszámolót a tevékenységről, jövőre tartalmasabb 

beszámolót tudok készíteni, akkor már egész évet leszek itt. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Könyvtár munkatársának 

beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pont tárgyalására. Kiserdő utcai problémával már sokat foglalkoztunk. Újra fel lett 

mérve, mert kerítések kerültek beljebb. Erre tekintettel az ingatlanok értékbecslését is elkészítettük. Területkiegészítés 

lenne, de az ottlakók nem igazán akarnak lépni, hogy a kerítéseket és közműveket visszavigyék a telkükre. A hatályos 

rendezési tervben gyalogútként szerepeltetjük egy szakaszt az útnak, mert kilógnak a kerítések. Gépkocsiforgalomra 

így nem alkalmas, kitábláznánk és csak gyalogút lenne. Gépkocsival körbe lehet menni. A PB tegnapi ülésén 

megtárgyalta az előterjesztést, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Lankovics Árpád (9421 Fertőrákos, Szt. 

Sebestyén utca 4.) 2019. 03. 11. napján kelt kérelmét, valamint Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 

2/d.) által készített felmérési rajzot és a felmérési rajz alapján Bencze-Németh Györgyi értékbecslő által 2019. 05. 22. 

napján kelt értékbecslését és az ingatlanok megvásárlását az érintett telektulajdonosoktól nem támogatja. 
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Wild Robert Ferenc képviselő: 

Erre a nagyon belógó telkekre vonatkozna? 

 

Palkovits János polgármester: 

Főleg arra. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Teljesen egyetértek a Pénzügyi Bizottság döntésével. Ez egy 20 éves probléma. Az nem megoldás, hogy ezt a két 

telekrészt megvásároljuk. Ha veszek egy építőtelket, annak bizonyos nagyságig meg van az ára. Itt a leadás miatt nem 

lehet azzal a négyzetméterrel számolni, mintha önállóan beépíthető lenne. Egyben szeretném felhívni a Képviselő-

testület figyelmét, ha ezt a megoldást elfogadná, az összes fertőrákosi telekkel rendelkező személy, akitől álságos 

módon ajándékozás jogcímén adatja le a telekrészét, idejönnek majd az önkormányzathoz, hogy azt is vegyük meg 

tőlük. Egyenlő elbírálás kell az állampolgárok felé.  Ezt sem és azt sem helyeslem. Még két lehetőség van: 

1. kisajátítás 

2. Étv. 27. §-a alapján önkormányzat lejegyzéssel is megszerezhetné az ingatlan egy részét út céljából, mindkét 

esetben kártalanítás ellenében. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha a Boglárhegyre gondolsz, akkor ez azért nem állja meg a helyét, mert azok zártkertek voltak és keskeny út. Most 

üdülőövezet és kell az út, hogy a későbbiekben elférhessenek a közművek. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Nem a Boglárhegyre gondoltam, vannak ilyen telkek a Fő utcán is.  

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Azt nem tudjuk megmondani, ki felel ezért a helyzetért? 

 

Palkovits János polgármester: 

A Fő utcai telekvégektől lettek mérve a telkek, ők tették kijjebb a kerítést. A villanyoszlopok is kívül vannak, nem 

nézte az E-ON, csak a kerítésekhez tette. Ez sem lenne gond, mert ha beljebb kerülnének a kerítések, akkor a kerítések 

és az oszlopok között lehetne a járda és az árok. Németh Lajos kerítése nemcsak a 037 hrsz-en, de a 286/9 hrsz-en is 

belenyúlik. nem javaslom, hogy megvegyük a két telekrészt. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag: 

Hosszú távon az lenne a jó megoldás, ha mindenki visszavonulna és le lehetne aszfaltozni az utat. Mi a Kiserdő utca 

felől visszatesszük a kerítésünket, azt szeretném kérni, hogy ez a Szt. Sebestyén utcafelőli részt ne érintse.  

 

Dr. Tóka József: 

A két helyrajzi számot összevonja az önkormányzat? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen. 

 

Dr. Tóka József: 

A villanyoszlopok is rossz helyen vannak. Van ott egyáltalán szükség aszfalt útra? Szerintem nincs. Ha kiteszem a 

telekhatárra a kerítésemet, akkor nem fér el az út. Menjenek 50 métert a Szt. Sebestyén utca felé, vagy a Meggyesi 

útra. Nem ezt az utcát kellene leaszfaltoztatni, hanem a másikat. Én kiteszem az oszlopot, hogy az autók ne menjenek 

ott. Gyalogos, biciklis át tud menni. A szembe szomszédom is be tud járni autóval is.  

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Nem értek azzal egyet, hogyne tegyünk rendet. Ugyanazt a mércét kell alkalmazni. Ne lehessen kijjebb tenni a 

kerítést. Azt mondom lépjük meg, akár lezárás útján is, hogy mindenki menjen vissza a telekhatárra.  

 

Dr. Tóka József: 

Nincs értelme felbolygatni mindent ez legalább 13 éve így van. 
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Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Az összes érintett telket ki kell mérni a földmérőnek, ez sokba fog kerülni. Én 2007-ben próbáltam átadni először a 

Mithrasz építőközösség nevében az utat., de nem vette át. Én a Pénzügyi Bizottság határozatát támogatom, tehát, hogy 

ne vegyük meg az utat és szólítsuk fel a telektulajdonosokat, vonuljanak vissza a telekhatárra. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag: 

Ha lehetne kérnem, a Kiserdő utca felől vonuljanak vissza, a Szt. Sebestyén utcafelőli részt ne érintse.  

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, ezekkel a módosításokkal teszem fel a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

55/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lankovics Árpád (9421 Fertőrákos, Szt. 

Sebestyén utca 4.) 2019. 03. 11. napján kelt kérelmét, valamint Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos 

utca 2/d.) által készített felmérési rajzot és a felmérési rajz alapján Bencze-Németh Györgyi értékbecslő által 

2019. 05. 22. napján kelt értékbecslését és az ingatlanok megvásárlását az érintett telektulajdonosoktól nem 

támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bunyevácz Földmérő Kft. (9400 Sopron, Napos utca 

2/d.) által 2015. elkészített felmérési rajza, valamint a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önk. 

rendelet alapján a Fertőrákos 335/2; 333/6; 333/4; 332/2 és 331/2 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosait 

felszólítja, hogy a Kiserdő utca felőli kerítésükkel és közműcsatlakozásaikkal telekhatáron belülre – saját 

költségükre és veszélyükre - vonuljanak vissza. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingatlantulajdonosokat a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 06. 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pont tárgyalására. Simon György ingatlanvásárlási kérelme. Az írásosos 

előterjesztést mindenki megkapta, az értékbecslés elkészült. Az út ezen a telken megy végig. Ezt az árban 

csökkentettük, a vevő tud róla. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

Két igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő: 

Javaslom, hogy a KT határozatba legyen benne, hogy átjárási szolgalommal terhelten adjuk el, melynek költségeit az 

önkormányzat vállalja, mert itt vázrajzot kell készíttetni. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, ezekkel a módosításokkal teszem fel a határozati javaslatot. Minősített 

többség és név szerinti szavazás szükséges. 

 

Palkovits János   Igen 

Dr. Ecsédi Károly   Igen 

Puskás Csaba László   Igen 

Wild Robert Ferenc   Igen 

 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

56/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Simon György (9421 Fertőrákos, Pataki I. 

utca 39., továbbiakban Kérelmező) 2019. 05. 03. napján kelt kérelmében foglaltakat és úgy határozott, hogy a 

Fertőrákos 0131/4 helyrajzi számú ingatlant - tekintettel Bencze-Németh Györgyi (9400 Sopron, Hérics utca 4.) 

2019. 05. 22. napján kelt értékbecslésben foglaltakra –  csökkentett áron, átjárási szolgalom alapításával 

terhelten 870.000 Ft, azaz nyolcszázhetvenezer forintos áron a Kérelmező részére eladja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átjárási szolgalom alapításával kapcsolatos 

költségeket vállalja. 

 

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

tájékoztassa, valamint felhatalmazza, hogy az adásvételi szerződést megkösse. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2019. június 30. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pont tárgyalására. Gyermekjóléti beszámoló. Minden évben elkészül, az írásos 

előterjesztést mindenki megkapta. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-

testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

57/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmei 

feladatok ellátásáról szóló beszámolóját és azt elfogadta. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pont tárgyalására. Béke utcai járda. Korábban volt szó róla, megterveztettük. Ne 

kelljen sok önrészt beletenni a páros utcai járda és az árok lenne benne a pályázatban, így 6,7 millió Ft. önrész lenne a 

15 milliós pályázati forrás mellett. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést, átadom a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

2 igennel támogattuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

58/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2019. évi támogatására kiírt pályázatát és az alábbiak szerint határozott: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a megadott 

határidőig adja be Fertőrákos Béke utca járda felújítására [a pályázat 1) pont c) alcélja.]. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati kiírás 5. pontjában leírt 15 

%-os önrész összege - az F-ROAD Kft. (9400 Sopron, Mikes K. utca 4.) tervezői költségbecslését (a beruházás 

várható költsége bruttó 21.720.608 Ft) figyelembevéve - bruttó 6.720.608 azaz hatmillió-hétszázhúszezer-
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hatszáznyolc forint az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati 

rendelet tartaléka terhére rendelkezésre áll.  

 

Felelős:  Palkovits János polgármester 

Határidő:  2019. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. HÉSZ módosítása. A Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen itt voltunk, 

hallottuk miről van szó. Az önkormányzati tűzoltószertár miatt és az NFA-val történő területcsere miatt szükséges. A 

harmadik változtatás a Tóka Úr 2018. évi kérelme alapján, a Meggyesi úti telkekre vonatkozik. A JÜB megtárgyalta, 

átadom a szót. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta a HÉSZ rendelet-tervezetet és azt egyhangúlag, 2 igennel elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezet elfogadásáról. Megállapítom, hogy a 

rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal egyhangúlag a Képviselő-testület elfogadta. 

 

Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

4/2019. (V. 28.) önk. rendelet  

jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra. HÉSZ módosítása kapcsán annak egyszerűsített eljárásban történő 

módosítása. Kértünk árajánlatot a HÉSZ készítőjétől a módosításra, 350.000 Ft + ÁFA összegben vállalják. A PB 

megtárgyalta, mert a tartalék terhére történne. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

2 igennel támogattuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

59/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községre vonatkozó helyi 

építési szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és azt - az alábbi tervezési programmal - támogatja. 

 

Tervezési program: 

1. A 06301 jelű övezetre (tervezett rendezvénytér) vonatkozó előírások módosítása annak érdekében, hogy az 

övezetben 5000m2-nél kisebb méretű telek alakítására legyen lehetőség, továbbá az övezet határa a 

megengedett 5 méternél nagyobb mértékben elmozdítható legyen. 

A módosítás alapját az önkormányzat és a FHNP Igazgatóság területcseréről szóló megállapodása és egy 

elkészített változási vázrajz képezi. 

 

2. Tulajdonosi kérésre a Fertőmeggyesre vezető út menti területet érintően, a korlátozott felhasználású 

mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó előírás módosítása annak érdekében, hogy az ne csak az 1 ha 

nagyságot meghaladó földrészletre, hanem az 1 ha-t elérő földrészletre is vonatkozzon. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a RegioPlan Kft.-vel (9022 

Győr, Újkapu utca 13.) 2019. 05. 24. napján kelt árajánlatának megfelelően a vállalkozási szerződést kösse meg. 

A vállalási díj 350.000 Ft + ÁFA, azaz háromszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összege az 

önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendeletének általános 

tartaléka terhére kerül elszámolásra. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Fertőrákos Községre 

vonatkozó helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó ügyet teljes körűen intézze, a szükséges iratokat 

aláírja. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester és dr. Nagy Attila jegyző 

Határidő: 2019. június 15., és folyamatos a HÉSZ elfogadásáig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra, rendőri jutalom. Minden évben támogatjuk őket. A PB megtárgyalta, átadom 

a szót. 

 

Puskás Csaba László képviselő: 

2 igennel támogattuk. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 nem 

szavazat ellenében az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Jenő R. ezredes, rendőrségi 

főtanácsos, a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjének 2019. 04. 05. napján kelt, a Soproni Rendőrkapitányság 

munkatársainak jutalmazásához való hozzájárulás kérése tárgyú megkeresését és úgy határozott, hogy 100.000 

Ft, azaz százezer forint támogatást nyújt erre a célra a rendőrség részére, mely a Fertőrákos Község 

Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) Ör. tartaléka terhére kerül 

elkülönítésre. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Soproni 

Rendőrkapitányság vezetőjét a döntésről tájékoztassa és a megállapított összeget szabályszerűen utalja át. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá a következő napirendi pontra, Bohák Úr keresett meg minket, az USA nagykövetsége által kiírt pályázaton 

tudnának pénzt szerezni a Mithrasz szentélyről szóló filmre. Önkormányzati forrás nem lenne. Amennyiben nincs 

kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést 

hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

61/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi Mithrasz szentélyt bemutató 

film készítéséről Amerikai Egyesült Államok Budapesti nagykövetsége által kiírt pályázaton való részvételről 

szóló előterjesztést és azt elfogadja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 

beadásához szükséges iratokat aláírja, a pályázatot teljes körűen lebonyolítsa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2019. 06. 30., valamint a pályázat befejezéséig. 

 

Palkovits János polgármester: 

Szintén egy pénzzel nem járó, elvi támogatás a Vizimalom felújításának támogatására. Állam a tulajdonos, hátha 

tudnának pénzt szerezni a felújítására. 
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Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

62/2019. (V. 28.) KT határozata 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hans E. Gollan-Müller a Deutsch 

Ungarischen Dialog EU e.V Elnöke által a Fertőrákosi Vizimalom (Fertőrákos 863 helyrajzi szám) felújításához 

elvi támogatásról szóló előterjesztést és azt támogatta. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a 

döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


