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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

FERTŐRÁKOS 

 

10/2019. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. június 25. napján 16.00 órakor megtartott 

nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Palkovits János polgármester, 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő, 

Hatos Csaba 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 a megjelent 

hallgatóságot. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk, az egyebek között a Kiserdő utcai lakosok kérelmét, 

valamint a Szent Sebestyén utcaiak kérelmét tárgyalnánk. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

63/2019. (VI. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 25-i nyílt rendes ülésén az alábbi napirendi 

pontokat fogadta el: 

 

1. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati 

rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző. 

 

2. Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

3. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

4. Fertőrákos Fő utca 342/1 helyrajzi számú ingatlanból földrészlet megosztása után kialakuló 342/3 és 

342/5 helyrajzi számú ingatlan átminősítéséről és átvételéről szóló döntés. 

Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

5. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI felső tagozatos épületének (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.)  

bővítésének, valamint új tornacsarnok építésének tanulmánytervi szintű tervezési költségeinek 

viseléséről szóló döntés. 

 Előterjesztő: Palkovits János polgármester 

 

6. Egyebek. 

- Kiserdő utcai lakosok kérelme 

- Szent Sebestyén utcai lakosok kérelme 

 

Felelős: Palkovits János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolót mondanám el. 
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Lejárt határidejű határozatok: 

 

53/2019. Óvodavezető kinevezése megtörtént, az alapító okiratban való átvezetése is megtörtént 

54/2019 Könyvtári beszámoló elfogadásáról a kollégát írásban is értesítettük 

55/2019 Kiserdő utcai lakosok ki lettek értesítve a döntésről, az Egyebek napirendi pontban lenne szó a beadott 

kérelmükről. 

56/2019. Simon György az ingatlanvásárlási kérelme elfogadásáról értesítve lett. 

58/2019. Béke utcai járda felújítására a pályázat beadásra került. 

59/2019. HÉSZ módosítás alapján a telekalakítás beadásra került, sajnos a földhivatal még nem küldte a határozatot, 

valamint a tervezőirodával a szerződés aláírásra került. Felvettük a kapcsolatot a tervező irodával, valamint a 

tűzoltószertár és az iskola bővítés tervezőjével, hogy egyeztessenek az esetleges módosításról, hogy megfelelő 

épületek születhessenek. 

60/2019. rendőri jutalomról a rendőrkapitányság írásban értesítve lett, az összeget utaltuk. 

 

Fontosabb események: 

 

05. 29. Tavaszi zsongás az óvodában 

05. 30. Takarékszövetkezet épületének birtokbaadása 

05. 30. Pedagógusnapi ünnepség 

05. 31. Főzőkonyha felújítási beruházás munkaterület átadása 

06. 01-02. Búcsú 

06. 13. Margitbányai út munkaterület átadás 

06. 14. Józsa Dávid tervezővel megbeszélés az iskola bővítés és tornacsarnok ügyben 

06. 21. Évzáró ünnepség az iskolában 

 

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. Szociális rendelet módosítása, az írásos 

előterjesztést mindenki megkapta. A Pénzügyi bizottság és a Jogi és Ügyrendi bizottság is megtárgyalta, átadom a 

szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy a rendeletet 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag a Képviselő-testület elfogadta. 

 

Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 5/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

 jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Közszolgálati tisztviselők napjáról szóló rendelet. Két éve megszűnt a 

szabadnap, a Képviselő-testület rendeletben szabályozhatja. A JÜB mai ülésén megtárgyalta. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy a rendeletet 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag a Képviselő-testület elfogadta. 
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Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló 6/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

 jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet. Minden évben megalkotjuk. 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről. Megállapítom, hogy a rendeletet 4 igen 

szavazattal, egyhangúlag a Képviselő-testület elfogadta. 

 

A 2019. évi Igazgatási szünet elrendeléséről szóló 7/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelet  

jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Fő utca 342/1. helyrajzi szám megosztása. Ez egy hosszabb folyamat, a közút 

felajánlotta a nem útként használt részek átadását. Középső parknál parkolók lettek kialakítva, a vázrajzot elfogadták a 

342/3 és 342/5 hrsz-t vennénk át. Ingyen adják át, csak az ezzel kapcsolatos költségeket kell állnunk. A PB tagnapi 

ülésén megtárgyalta, átadom a szót. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

A Fő utcán minden járda a miénk már? 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem, a falu alsó részén a miénk a Madonna térig és ez a rész lesz. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk 

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

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

64/2019. (VI. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Magyar Állam tulajdonában álló, 

Fertőrákos belterület 342/1 helyrajzi számú ingatlan földrészlet megosztásáról a Bunyevácz Földmérő Kft. 

(9400 Sopron, Napos utca 2.) által elkészített és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási 

Hivatal által 2019. 04. 29. napján 563/2019. számon záradékolt változási vázrajzot és hozzájárul a Magyar 

Állam 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos belterület 342/1 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló 

Fertőrákos belterület 342/3 és 342/5 helyrajzi számú ingatlanok átvételéhez és a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdés szerinti átminősítéséhez. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fertőrákos belterület 342/1 

helyrajzi számból kialakuló Fertőrákos belterület 342/4 helyrajzi számú ingatlan a Magyar Állam 

tulajdonában marad. 

 

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

belterület 342/3 és 342/5 helyrajzi számú ingatlanok átminősítését teljes körűen intézze, valamint az átadás-

átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges iratok aláírására. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal nyilatkozik, hogy az átadás-átvétellel 

és az átminősítéssel kapcsolatos összes költséget (így különösen a változási vázrajz elkészítése, földhivatalai 

eljárási díjak, ügyvédi költség, átminősítés díja,) teljes körűen vállalja. 
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Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozattal nyilatkozik, hogy a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 15 évig a Fertőrákos belterület 342/3 és 342/5 helyrajzi számú ingatlanokat nem 

idegeníti el, és annak helyi önkormányzati közútként, valamint járdaként történő fenntartásáról, 

üzemeltetéséről és kezeléséről gondoskodik. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester. 

Határidő: 2019. december 31.  

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Iskola tanulmányterv elkészítése. Hosszú folyamat, elnyertük a pályázatot 

500.000.000 forintért, de időközben a költsége 1 milliárdra emelkedtek. A tervezőkkel is gondunk volt, többször 

voltunk tervtanácson is, a szerződést velük felmondtuk. Az új tervezővel tanulmánytervet készíttetnénk, ami 

beárazásra kerülne, hogy lássuk, mennyi pénzbe kerülne. Tárgyaltunk az Emberi Erőforrás Minisztériumával, ott az 

500 millión felül 200 milliót megígértek az Országos Német Önkormányzat költségvetéséből, és 100 milliót a 

Miniszterelnök-helyettes keretéből. de lehet, hogy ebbe sem férünk bele. Az iskola fenntartója a Német 

Önkormányzat, de erre nincs pénze. Amikor átvettük az iskolát, volt erről szó, hogy a települési önkormányzatnak van 

forrása ezekre. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, a PB tagnapi ülésén megtárgyalta. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, de nem hozott erről határozatot. Arról beszéltünk, ameddig nem biztos, hogy 

rendelkezésre állnak ezek az összegek, addig ne adjunk további pénzt. Valamint három árajánlat sem lett becsatolva. 

 

Palkovits János polgármester: 

Nem érkezett meg, csak egy árajánlat, ezért van kipontozva az előterjesztésben is. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Ha most nem tudjuk, akkor újra össze kell jönnünk dönteni róla. Ha nem férünk bele a pénzbe, akkor mi lesz? 

 

Palkovits János polgármester: 

Vissza kell adnunk a pályázatot és a felmerült költségeket ki kell fizetnünk. Akkor a határozati javaslatot módosítom 

az alábbira: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése tárgyú 

Európai Uniós pályázaton a Német Önkormányzat Fertőrákos által beadásra került Fertőrákosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-16-2017-00141 kódszám) 

Támogatási szerződés kapcsán a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI bővítésére és új tornacsarnok építésére 

megvalósulási tervdokumentáció elkészítéséről szóló döntést elhalasztja egy későbbi időpontra, amikor a tervezésre 

bekért három árajánlat rendelkezésre áll. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje be és azok 

rendelkezésre állása esetén rendkívüli KT ülést hívjon össze. 

 

Palkovits János polgármester: 

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

egyhangúlag az alábbi döntést hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

65/2019. (VI. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 

tárgyú Európai Uniós pályázaton a Német Önkormányzat Fertőrákos által beadásra került Fertőrákosi 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola komplex infrastrukturális fejlesztése tárgyú (EFOP-4.1.5-16-

2017-00141 kódszám) Támogatási szerződés kapcsán a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI bővítésére és új 

tornacsarnok építésére megvalósulási tervdokumentáció elkészítéséről szóló döntést elhalasztja egy későbbi 

időpontra, amikor a tervezésre bekért három árajánlat rendelkezésre áll. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az árajánlatokat kérje be 

és azok rendelkezésre állása esetén rendkívüli KT ülést hívjon össze. 
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Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. július 15. 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk rá az egyebekre. Kiserdő utcaiak kérése. Pár éve már volt szó róla, döntöttünk az előző KT ülésen, de a lakók 

beadtak egy kérelmet, amit a Képviselők megkaptak. Megkérdezem a jelenlévőket, kiegészítik-e a beadványukat. 

 

Schneider Krisztofer: 

Köszönöm a szót, összegyűjtöttem pár rajzot a területről. Az megállapítható, hogy a 037 hrsz az nem út. 

 

Palkovits János polgármester: 

Miből gondolja, hogy az nem út? A földhivatali lejegyzés szerint az. 

 

Schneider Krisztofer: 

Akkor úgy mondom, hogy nem útként van használva. A 2006-os szabályozási tervben, melyben az út 16 méterrel 

szerepelt, a 2017-esen már csak 10 méter, ez az út ott tűnt el. Az egész új rész a kiserdővel kitolódott. Ez a differencia 

a 2006-os és 2017-es terv között. Ha ez térképészeti hiba volt, akkor hogy van ez, hogy ugyanannak a cégnek a 

mérését fogadjuk el most is. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az utóbbi két rendezési tervünket a RegioPlan Kft. készítette, aki megvásárolta a földhivatali alaptérképet és erre a 

térépre teszi rá a rendezési tervet, de mindig az adott hatályos térképre teszi rá. A Bunyevácz Földmérő Kft. a kimérés 

előtt szintén megvásárolja az adatokat a földhivataltól és azokat a koordinátákat méri ki. Ha bármi hiba is történt, 

akkor a földhivatalnál kell korrekciót kérni. Erről már beszéltünk a 2015-ös megbeszélésen is. Ők tudják ezt 

megvalósítani. Ez egy közhiteles nyilvántartás, ebből kell kiindulni, hogy ez a jó verzió. Ezt kellene rendbe tenni. 

 

Schneider Krisztofer: 

Én kikértem a mostani térképmásolatot a földhivataltól, a hátsó telekhatártól 83-84 méterre kellene kezdődnie a 

következő teleknek, ez most kb. fél méterrel van beljebb, talán. Németh Lajosnál Fő utcától mérve az ő telkük 141 

méter hosszú, utána kellene a 10 méternek meglennie, most jó esetben meg van. 

 

Palkovits János polgármester: 

A Fő utcáról honnan mértek? 

 

Schneider Krisztofer: 

A telek sarkától.  

 

Palkovits János polgármester: 

Valamennyi korrekció lehetséges, de ennyi azért nem. 

 

Lankovics Árpád: 

Nálam három földmérő volt kinn, mindegyik ugyanazt mérte. 

 

Schneider Krisztofer: 

A telek négyzetméterek nincsenek meg. 

 

Csóka Zoltán Józsefné képviselő: 

Amikor áttértek a digitális térképre, akkor a szüleim telke csökkent 37 négyzetméterrel. Akkor végig korrekciózták a 

teljes Fő utcát. 

  

Némethné Takács Judit: 

A korábbi, 2015-ös megbeszélésen milyen megállapodás született?  

 

Palkovits János polgármester: 

Akkor lett a gulyásparti. 
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Némethné Takács Judit: 

Arra mi nem voltunk meghívva. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Felmerült, hogy milyen megállapodás született akkor. Önök itt voltak. Az a döntés született, hogy a Lankovics Úr 

elődjével együtt, hogy ő elfogadja ezt a helyzetet, beljebb teszi a kerítését a Tóka Úr kerítésének vonalába. De erről a 

területről ő nem mondott le, ezt ő szóban elfogadta, duzzogva, akkor volt szó a gulyáspartiról, vagy arról, hogy őt 

Önök esetleg kompenzálják. Csak ezt tisztázzuk le, mert már az irodámban is ez elhengzott, hogy az akkori tulajdonos 

erről az útról lemondott. A tulajdonos nem mondott le erről a négyzetméterről. Ha lemondott volna, akkor változási 

vázrajz, ajándékozási szerződés, és az önkormányzat útjába ez beleolvad, mert ekkora négyzetméterű önálló hrsz. nem 

lehet a HÉSZ szerint. 

 

Koncz Sándor: 

Szerintem ott van az elcsúszás, hogy az építőközöség nem adta le az útnak valót. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ott leadták az útnakvalót. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Szerintem lehet itt sok mindenről beszélni, egy a biztos, a jelenlegi telekhatárok ott vannak ahol az önkormányzat által 

felkért földmérő kitűzte. A jelenlegi közhiteles nyilvántartás ezt tartalmazza. De lehet korrekciót kérni a földhivataltól, 

ők hatóságilag tudnak ezen változtatni, de addig nekünk ebből kell kiindulni.  

 

Némethné Takács Judit: 

A telkünkre kaptunk építési engedélyt. kimérték a kerítést, akkor nekem nem kellett behajtási engedélyt kérnem 

senkitől. Ez azt jelenti, hogy jogtalanul használtam a bejáratomat? 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

A 037 hrsz. Magyar Állami terület volt, az építési engedélyhez, hogy a terület közútról megközelíthető legyen, 

közútkezelői hozzájárulást kellett kérni. Ezt a Magyar Államtól kellett megkérni, mert az önkormányzat által 

tulajdonolt 286/9 hrsz úttal önök akkor nem voltak határosak. 

 

Schneider Péterné: 

Azt szeretném kérni, hogy a hat hónapos határidőt függesszék fel, beszéltem a gázművekkel, azt mondták, hogy 

felhívják a Jegyző urat. De ennek az átrakása egy év lesz, mert nincs kapacitásuk. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Egyetértek azzal, hogy a hat hónap ne lépjen hatályba. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ha kivesszük az időkényszert, akkor oda jutunk, ahol most is tartunk. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Nekem két kérdésem lenne még. Az egyik, ha feltesszük, hogy a földhivatali korrekció után a telekhatárok nem 

változnak, vagy nem jelentősen, akkor visszavonulnak-e a telekhatárukra? 

 

Németh Lajos: 

Visszavonulunk, ha meg van a négyzetméterünk. 

 

Dr. Nagy Attila jegyző: 

Az nem lesz meg, ha a jogi határok ott maradnak. A másik kérdésem a Lankovics Úrhoz szól, mert ő kerítést akart 

kitenni. Kiteszi-e, vagy megvárja a korrekciót, és ha kiteszi, akkor hová teszi ki? 

 

Lankovics Árpád: 

Tegye fel a kezét, aki nem tenné ki a kerítést! Senki. Kiteszem , ahová a földmérő kitűzte a telekhatárt. 

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Ha korrekció lesz, és Ön kiteszi a kerítést, lehet, hogy az is rossz helyen lesz. 
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Földes Tamás: 

Szeretném ezt a meddő vitát felgyorsítani. Az összes érintett telektulajdonos kérje a felülvizsgálatot a földhivataltól, 

utána lehet dönteni és akkor még a közművek áthelyezéséről nem beszéltünk. Azt kell elfogadni, amit a földhivatal 

kimér.  

 

Némethné Takács Judit: 

Kérném, hogy a földhivatali korrekcióig függesszük fel a 6 hónapot. 

 

Palkovits János polgármester: 

Ne függesszük fel, ha lassan indul, akkor visszatérünk rá. De induljon el valami. Nem vagyunk ellene, megoldást 

keresünk, de induljon el valami. Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra az alábbi határozati javaslatot: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kiserdő utcai lakosok 2019. június 

16. napján kelt kérelmét és a korábban az ügyben hozott 55/2019. (V. 28.) KT határozatában foglaltakat fenntartja 

azzal, hogy az érintett ingatlantulajdonosok által kezdeményezett földhivatali vizsgálat jogerős lezárultát követően 

visszatér a kérdés vizsgálatára. 

 

Palkovits János polgármester: 

Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

66/2019. (VI. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kiserdő utcai lakosok 2019. 

június 16. napján kelt kérelmét és a korábban az ügyben hozott 55/2019. (V. 28.) KT határozatában foglaltakat 

fenntartja azzal, hogy az érintett ingatlantulajdonosok által kezdeményezett földhivatali vizsgálat jogerős 

lezárultát követően visszatér a kérdés vizsgálatára. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Palkovits János polgármester: 

Térjünk át a következő napirendi pontra. Szent Sebestyén utcai lakók kérése a szúnyogirtás ügyében. A lakóövezet 

egyes tagjai azt kérték, hogy szüntessük meg az utcában a gyérítést. Megkerestek korábban, mondtam nekik, hogy 

minden érintettől szerezzék be az aláírását. Ez nem történt meg és vannak olyan aláírások rajta, akik nem ott laknak. 

Kaptunk egy értesítést, hogy idén lesz utoljára kémiai irtás, utána áttérnek a biológiaira. Belterületen irtanák a 

pocsolyákban még lárva korban a szúnyogokat. Ilyen élőhely belterületen nincs, külterületen pedig a nemzeti park 

nem engedné. Értem az ottlakók aggályait, de ennek környezeti hatásai nincsenek. Én nem javaslom, hogy idén 

foglalkozzunk ezzel a kérdéssel.  

 

Wild Robert Ferenc képviselő: 

Az önkormányzat a megrendelő a szúnyoggyérítésnek? 

 

Palkovits János polgármester: 

Igen, 60 hektár belterületi területen. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Vagy az egész falut permetezzük, vagy sem. 

 

Palkovits János polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra az alábbi határozati javaslatot: 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Szent Sebestyén utcai lakók 2019. 

06. 20. napján beérkezett, az utcájukban való szúnyoggyérítés mellőzéséről szóló kérelmüket és azt nem támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az érintettek tájékoztatásáról. 
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Palkovits János polgármester: 

Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

67/2019. (VI. 25.) KT határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Szent Sebestyén utcai lakók 

2019. 06. 20. napján beérkezett, az utcájukban való szúnyoggyérítés mellőzéséről szóló kérelmüket és azt nem 

támogatja. 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az érintettek tájékoztatásáról. 

 

Felelős: Palkovits János polgármester 

Határidő: 2019. 07. 31. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

A Kőbánya sorról lefolyó víz az úton megy el, mert az árok eldugult. 

A járda vége pedig letört. 

 

Palkovits János polgármester: 

Jövő héten jön a vállalkozó a járdát kijavítani. 

 

Hatos Csaba képviselő: 

Szeretnék egy Malom utca névtáblát kérni az utcánkba, mert nem találnak be hozzánk. A Zsilip utcánál a gáz miatti 

felbontást még nem pótolták vissza és az eső nagyon kimosta. 

 

Palkovits János polgármester: 

Megnézzük a padláson a táblát, hátha van. A másiknak utánanézünk. 

 

Szóka Dezső: 

A Béke utcai járdafelújításnál szeretném kérni a vízelvezetés kijavítását. A Magtár mellett sok törmelék van kitéve. 

 

Palkovits János polgármester: 

A pályázatot úgy nyújtottuk be, hogy vízelvezetés benne van, a Magtár mellett a sitt egy részét már elvitték, és ezen a 

héten tesznek rendet. De fizettek közterülethasználati díjat. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést 

bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

Palkovits János                                            dr. Nagy Attila 

 polgármester      jegyző 


