KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
14/2019.
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2019. augusztus 27. napján 16.00 órakor
megtartott nyílt rendes Képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester,
Hatos Csaba képviselő,
Puskás Csaba László képviselő
Szentesi Ervin képviselő,
Heizer Csaba Antalné Fertőrákosi Óvoda intézményvezető,
Orbánné Kalmár Judit Fertőrákosi Általános Iskola és AMI intézményvezető,
Dr. Nagy Attila jegyző
Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Külön köszöntöm a
megjelenteket és az intézményvezetőket. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk, megkérdezem, van a
hozzászólás, módosító javaslat a napirendekhez? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 27-i nyílt rendes ülésén az alábbi
napirendi pontokat fogadta el:
1. A Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach tanévzáró beszámolója.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. A Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró beszámolója.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj kiírásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása (előirányzatmódosítás).
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
5. Az EON-Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő közvilágítás
karbantartására kötendő szerződés elfogadásáról szóló szerződés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

aktív

elemeinek

6. Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárása és a véleményezési tervdokumentáció
jóváhagyása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
7. Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatokon való indulásról szóló döntések.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
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8. Egyebek
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
azonnal

Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolót mondanám el.
Lejárt határidejű határozatok:
72/2019. Puskás Sörkertnél lévő beruházás határidő módosításáról a vállalkozót írásban értesítettük, a vállalkozási
szerződés módosításra aláírásra került.
73/2019. Kátyúzási pótmunkákról a vállalkozó írásban tájékoztatva lett, a vállalkozói szerződés aláírásra került, a
pótmunka elvégzésre került.
74/2019. Óvoda csoportszoba bővítés tervezéséről a nyertes tervezőt írásban tájékoztattuk, a szerződés aláírásra került.
75/2019. Iskola tetőszerkezet cseréjének megtervezéséről a nyertes tervezőt írásban tájékoztattuk, a szerződés aláírásra
került.
76/2019. HÉSZ módosításról a tervezőt tájékoztattuk, a szakhatóságok a véleményüket elküldték, a lakossági fórumot
megtartottuk, a véleményezési szakaszt lezártuk. A mai ülésen lesz szó annak elfogadásáról és a végső szakmai
dokumentáció elfogadásáról.
77/2019. HVB megválasztott tagokat a döntésről írásban tájékoztattuk.
78/2019. Fertőrákosi Lövészklubot írásban tájékoztattuk a kérelmükről (címerhasználat).
80/2019. Csatorna rákötés engedélyezéséről a kérelmezőt tájékoztattuk.
Fontosabb események:
07. 31. helyszíni egyeztetés a statikussal a Felsőszikla sor 28. szám alatti önkormányzati ingatlan falrepedésével
kapcsolatban. Azóta a szakértői vélemény elkészült, egyeztetés folyik a megvalósításról a műszaki ellenőr és a felkért
vállalkozó között.
08. 05-10 Igazgatási szünet
08. 12. HÉSZ lakossági fórum.
08. 19. Zarándokhely kialakításáról szóló beszélgetés.
Szentesi Ervin képviselő:
Mi történt a Felsőszikla sor 28. szám alatti lakással?
Palkovits János polgármester:
A lakók hanyagsága miatt eldugult az ereszcsatorna csöve és az épület alábetonozását alámosta a víz. A lakókat rögtön
felszólítottuk, hogy azt a helyiséget ne használják. Statikussal megnézettük, adott szakvéleményt, szerencsére nem
olyan nagymértékű az alámosás. Gipszpogácsákat is tetettünk ki, de nem mozdul tovább az épület. Egyeztetünk a
vállalkozóval és a műszaki ellenőrrel a megoldásról. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a
beszámolóról. Megállapítom, hogy a beszámolót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk. Térjünk rá az első
napirendi pont tárgyalására. Óvoda beszámolója az előző tanévről. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta,
megkérdezem az intézményvezetőt, szeretne-e valamilyen kiegészítést tenni?
Heizer Csaba Antalné intézményvezető:
Köszönöm, nem, de nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre.
Szentesi Ervin képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, miért lett visszatartva ennyi gyermek az óvodában?
Heizer Csaba Antalné intézményvezető:
Ez országos probléma, nálunk is jobb lenne, ha nem tartanának vissza ennyi gyereket. Ezt a problémát a törvényalkotó
is érzékelte, jogszabályváltozás jön. Jelenleg az óvoda dönt a szülőkkel együtt, a jogszabály változás után lesz egy
külön grémium erre. Ott kell majd megjelenni és ők döntenek róla. Végrehajtási rendelet erről még nincs, ezért a
részletszabályok még nem ismertek.
Szentesi Ervin képviselő:
A Pedagógiai Szakszolgálat megvizsgálta a gyerekeknek?
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Heizer Csaba Antalné intézményvezető:
Egy részét igen.
Szentesi Ervin képviselő:
Ha a szülő kéri, akkor maradhat az óvodában a gyermek?
Heizer Csaba Antalné intézményvezető:
Egyet kell érteni az óvodának és a szülőnek. Ha vita van, akkor fordulunk a Pedagógiai Szakszolgálathoz.
Földes Tamás:
Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a szülő kérte, hogy maradjon a gyereke egy évet, ez 90 %-ban sikerült neki, mert a
szülőnek adtak igazat. Ez egy tendencia. Ez odáig fajult, hogy 8 évesen mentek a gyerekek iskolába, ezért lesz a
módosítás. Ha a hatodik életévét betölti a gyermek augusztus 31-ig, akkor kötelező lesz az iskolába menni. A
Pedagógia Szakszolgálat ad majd véleményt, ez ellen lehet fellebbezni a kormányhivatalhoz.
Heizer Csaba Antalné intézményvezető:
Ötéves korban szűrjük a gyerekeket és utána kezdődik a fejlesztés.
Puskás Csaba László képviselő:
Beszéltünk már erről korábban is, hogy sok szülőnek egyszerűbb leadni a gyereket az oviba, mint az iskolába, mert ott
már foglalkoznia kell vele.
Heizer Csaba Antalné intézményvezető:
Mi is próbáljuk ösztönözni, hogy menjen, ha tud.
Palkovits János polgármester:
Így is 77 fővel működik az óvoda.
Honecker Anikó:
Hét gyereket tartott vissza az óvoda és 17 gyerek ballagott el. Ebből öt gyerek megy a rákosi iskolába.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
13 fertőrákosi beiratkozóból 9 gyereket irattak be.
Palkovits János polgármester:
Ha valaki el akarja vinni a gyerekét, beiratja a másik iskolába, akinek öt napon belül jelezni kell ide.
Honecker Anikó:
Szeptember 2-án kiderül.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Szabad iskolaválasztás van, amivel kalkulálni kell. Itt nemzetiségi oktatás is folyik, ami már elsőtől plusz hat óra.
Sopronban pedig nagy a kínálat, van egyházi iskola és olyan iskolák, ahol sport van, vagy angol stb.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az óvoda beszámolójáról. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Óvoda
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
2019. augusztus 31.
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Heizer Csaba Antalné intézményvezető elhagyja az üléstermet.
Palkovits János polgármester:
Térjünk rá az iskola beszámolójára. Az Igazgató Asszony is elkészítette a tartalmas beszámolóját, őt is megkérdezem,
szeretne-e valamilyen kiegészítést tenni?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Nem szeretnék, köszönöm. De be szeretném mutatni a helyettesemet, aki Maráz István lett.
Palkovits János polgármester:
Van hozzászólás a beszámolóhoz?
Hatos Csaba képviselő:
A pedagógus elvándorlás miből fakad, mert ez régen nem volt jellemző az iskolára.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
A pedagóguslétszám meg van. Új pedagógus gárdával dolgozunk, nekem a tisztem, ha valami gond van, akkor
megtegyem a szükséges lépéseket.
Hatos Csaba képviselő:
Most kezd kialakulni a testület?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Igen, volt az elmúlt 5 évben egy megingás, ezt próbáljuk helyrehozni.
Palkovits János polgármester:
Országos tendencia, hogy kevés a pedagógus és ezért nagy a mozgás.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az iskolában tartott fórumon részt vettem és azt láttam, hogy a szülők és az iskolavezetés között nincs meg teljesen az
összhang. Történt-e ezügyben előrelépés?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Az 5. osztályban felmerült, hogy alapképességek hiányoznak. Nem hunyhattam szemet felette. Pl. helyesírásból az
első két hónapban mindenki egyest írt. 5 mondatban 12 hiba az egyes, ezt senki nem tudta teljesíteni. Az első félévben
a minimum követelményeket tisztázni kellett. Ez egy kardinális probléma volt, amit kezelni kellett. A szülőknek erre
az volt a véleménye, hogy rossz a felsős tanár.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Ez nem derült addig?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Én az idei évről tudok beszélni, amióta itt vagyok. Az az alapprobléma, hogy nem söpörtük az asztal alá a problémát.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nem kétségbe vonva a történteket, de el lett magyarázva a szülőknek, hogy ilyen és ilyen problémák vannak?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Az iskola úgy működik, hogy az osztályfőnök kommunikál a szülőkkel.
Szentesi Ervin képviselő:
Mindig is így volt, hogy az alsó és a felső tagozat között nagy a szakadék. Mi például letanítottunk alsóba.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Az 5. osztályról volt szó, nem tudom hol csúszott el, de helyretettük. Az 5. osztály éppen ezért kettészedtük, hogy
jobban tudjanak fejlődni. És jöttek is az eredmények.

4

Földes Tamás:
A 4. osztálynak mi lett a kompetencia teszt eredménye?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Nem volt a 4. osztályban.
Földes Tamás:
Értékelés szabályai a Pedagógiai Programban vannak lefektetve.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Igen, százalékos értékelést tartalmaz. Alsó tagozatban és felsőben ugyanaz a százalék.
Földes Tamás:
Ha tudja, hogy alsóban és felsőben ugyanaz a követelmény, miért jutott el idáig? A minimum szintet meg kell
határozni, akkor mire ment el a 4 év? Milyen felzárkóztatás kellett?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Magyarból a nyelvtan és mateknál az osztás szorzás. Összedolgoztak a pedagógusok.
Földes Tamás:
A mostani tapasztalatok alapján a mostani 5. osztály milyen lesz.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Jobb lesz az átlag kb. 1,5 jeggyel. A szintfelmérőkben nincs akkor a eltérés. Amint ez a probléma felmerült, keményen
beavatkoztunk az év közben.
Szentesi Ervin képviselő:
Hány gyerek lesz?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Most 132 a beiratkozott. A felső tagozat 100 %-on van, az alsóban van 7 szabad hely.
Földes Tamás:
A kompetencia teszt eredményét már tudják?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Még nem, majd májusra várható.
Puskás Csaba László képviselő:
Szakos ellátottság?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Meg vagyunk. Természettudományos tárgyakra is van tanárunk, a fejlesztő pedagógust, ahogy tavaly is, külsős
személlyel látjuk el.
Földes Tamás:
Magasak az óraszámok a német nemzetiségi oktatás miatt, nem lenne érdemes elgondolkodni a művészeti
megszüntetésén?
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
A művészeti oktatás kikapcsol és nagyon sikeresek benne a diákok. Különböző témákat dolgoznak fel és alkotnak. A
művészeti oktatás 2. osztálytól szabadon választható és nem kötelező. Az megy, aki szereti.
Földes Tamás:
Magatartási gondok miatt kértek fel külsős előadót a tanároknak tartott belső képzésre?
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Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Nincs kiemelten kezelhetetlen magatartási problémás gyermek. De ha a gyerek kiteszi az utcára a lábát, akkor már
nem tudunk mit kezdeni. Ha például cigarettázik a gyerek, megkeressük a szülőt, de van hogy azt mondja, ő vette neki
a cigarettát.
Honecker Anikó:
Azt is jeleztem az Igazgató Asszonynak, hogy egy tanár a 4. osztályból megszidott egy gyereket. Túllőtt a célon. A
stílusával volt a nagy baj.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Beszéltem az érintett tanárral és az osztályfőnökkel és ezt nem erősítette meg.
Honecker Anikó:
A stílusával volt a nagy baj.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Azt mondtad, hogy részeg volt a tanár és ezt én visszautasítottam. Szeretnék partnerként együttműködni a szülőkkel,
de ez nem lehetséges, ha azt mondják, hogy részeg volt a tanár. Aznap együtt voltam vele az eset előtt és utána is és
nem észleltem semmi ilyet. Sem máskor. Alaptalannak tartom ezeket a vádaskodásokat. Ha észleltem volna, lenne
következménye. De egy hét múlva, amikor jelezted, már nem tudok lépni.
Egyed Balázs:
Hányan lesznek első osztályban. Szerintem van összefüggés az elsős tanár személye és a létszám között.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Honecker Anikó jelezte, ha ez a tanárnéni lesz az elsős tanítónéni, akkor páran elviszik a gyereket. Én jó
szakembernek tartom.
Egyed Balázs:
Ez egy öngól az iskola részéről.
Honecker Anikó:
Nem a tudását vonom kétségbe, de tudom, hogy 3 gyerek azért megy el, mert ő lesz az elsős tanítónéni.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető:
Ez nem lehet indok, hogy ezért cseréljem le a tanítónénit, mert valakiknek nem tetszik.
Palkovits János polgármester:
Hogy gondolják, ha két szülőnek nem szimpatikus a tanítónéni, azt rúgja ki az igazgató?
Egyed Balázs:
Bizonyos pedagógusok nem vonzzák a gyerekeket.
Palkovits János polgármester:
Ez régen is így volt.
Rajki János:
Ami itt most elhangzott, az a süketek párbeszéde. Bizonyos dolgokat tudomásul kell venni, az iskola a közösségé, amit
az önkormányzat képvisel, de az iskolát az igazgató vezeti. Itt nagy katyvasz van, ennek meglesz a böjtje. Sok szülő
gondolkodik azon, hogy elvigye a gyerekét. Dugjátok össze a fejeteket és találjatok erre megoldást.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az iskola beszámolójáról. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Fertőrákosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) intézményvezetője által
készített 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
2019. augusztus 31.
Orbánné Kalmár Judit intézményvezető elhagyja az üléstermet.

Palkovits János polgármester:
Következő napirend a tanulmányi ösztöndíj. Minden évben kiírásra kerül, az előterjesztés melléklete a kiírás és a
tavalyi döntés, ahol 4 személyt támogattunk 10 hónapon keresztül 25.000 Ft/hó összeggel. A PB tegnapi ülésén
megtárgyalta, átadom a szót.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 18/2012. (X. 16.) önkormányzati
rendeletében foglalt felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj pályázatát és azt a jelen határozat mellékletében
szereplő felhívásban foglaltak szerint kiírja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást tegye
közzé, valamint a következő rendes Képviselő-testületi ülésre a beérkezett pályázatokat terjessze elő.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester
2019. szeptember 24.
A Pályázati felhívás jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:
Következő az előirányzatmódosítás. A PB tegnapi ülésén és a JÜB mai ülésén megtárgyalta, átadom a szót.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A gazdálkodási ügyintézővel kitárgyaltuk.
Szentesi Ervin képviselő:
A JÜB mai ülésén megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag a rendelet tervezetet elfogadta.
Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 19.) rendelete módosításáról szóló 10/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
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Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. E-ON szerződés. Az E-ON megkeresett és két javaslatot terjesztett elő. Az 1.
javaslat az elfogadhatóbb. Anyagiakban nincs sok különbség, de a sorcserés javításnál idén elvégeznék a lámpák
cseréjét, így megbízhatóbb lenne a rendszer. A PB tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót.
Puskás Csaba László képviselő:
A PB tegnapi ülésén megtárgyalta. Az merült fel, ha 279 lámpatestből csak 241 az E-ON-é, akkor miért mi fizetjük az
egészet.
Palkovits János polgármester:
A díjat sajnos ők határozzák meg. 10 éve egy díj volt, amit most szétszedtek.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Remélem emlékeztek, amikor szenvedtünk a LED-es lámpatestek cseréjéről szóló előterjesztésnél, akkor azért nem
szavaztuk azt meg, mert elégedettek voltunk a közvilágítással és azok karbantartását az E-ON végezze el. A
konstrukció olyan volt, hogy 20 év alatt fizettük volna ki és akkor egy leamortizált rendszert vettünk volna át. Ha most
ezért a pénzért LED-es cseréről lenne szó, akkor rendben lenne. További tárgyalásokat javaslok.
Palkovits János polgármester:
Lejár a karbantartásra kötött szerződésünk augusztus 31. napján.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Piaci alapon van-e más szolgáltató?
Palkovits János polgármester:
Nincs.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A közvilágítás passzív eleme, a rendszer, a kábelek és a kandeláberek az E-ON tulajdona, az aktív eszközök,
lámpatestről szól ez a karbantartási szerződés. Az E-ON nem enged mást az oszlopaira, csak a saját cégét.
Palkovits János polgármester:
A sorcserést javaslom, mert egyszerre lecserélik az összes lámpát és reményeim szerint sokáig nem kell
hozzányúlniuk. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EON-Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. (9027 Győr, Kandó K. utca 11-13.) közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2019. 08. 13. napján kelt
árajánlatát és azok közül sorcserés szerződéskötési ajánlatukat fogadja el 4 (négy) éves időtartamra.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval az
„Eszköz üzemeltetési szerződés a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére”, valamint a „Közcélú
közvilágítási használati szerződést” aláírja.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2019. 08. 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra, HÉSZ módosítás. Három pontban kértük a módosítást, a leendő
tűzoltószertár építése miatt, a Meggyesi útnál lévő teleknagyságoknál és a Patak soron megvalósuló kerékpáros pihenő
tervezése kapcsán is felmerült, hogy a terveknek nem megfelelő a HÉSZ. A szakhatóságokat megkerestük, akik
megküldték a hozzájárulásukat, valamint lakossági fórumot is tartottunk, amin nem vett részt senki.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:
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Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
86/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 39. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és megismerte a megrendelésére a RegioPlan
Környezet- és Településtervező Kft. által Rp.I.259-3 munkaszámon készített településrendezési
tervmódosításának véleményezési dokumentációját, az arra érkezett véleményeket, valamint az ún.
véleményösszesítő dokumentációt.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a véleményezési eljárás alatt a
partnerek- az önkormányzat 76/2019. (VII.30.) határozatában foglaltak kivételével - valamint az
államigazgatási szervek, szomszédos és területi önkormányzat részéről a módosítással kapcsolatos eltérő
vélemény, kifogás nem érkezett. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály
véleményében foglaltak nem igénylik a terv módosítását, mivel a tervezet a kért előírásokat tartalmazza.
A fentiek alapján Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a tervezőirodát a végső
szakmai vélemény összeállítására.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2019. 08. 31.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Magyar Falu Programban beadandó pályázatok. Az írásos előterjesztést
mindenki megkapta, kétpályázatról van szó, az első az óvoda udvarban a meglévő járda és a kapualj bontása és
térkövezése. Kértünk árajánlatot 7.687 e Ft, de csak 5 millió forint az elszámolható, a többi rész az önrész lenne.
Hatos Csaba képviselő:
Több szülő jelezte felém, hogy a játékokat is kellene fejleszteni.
Palkovits János polgármester:
Az intézményvezetővel egyeztettünk, ezt kérte, valamint azt mondta, hogy játékokkal jól állnak.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Mivel ingatlant érint, minősített többség és név
szerinti szavazás szükséges.
Palkovits János
Dr. Ecsédi Károly
Hatos Csaba
Puskás Csaba László
Szentesi Ervin

Igen,
Igen
Igen
Igen
Igen

Palkovits János polgármester:
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
87/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt
„Óvoda udvar” alprogramba (MFP-OUF/2019. kódszám) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló 9421
Fertőrákos, Fő utca 156. szám alatti ingatlanon található Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach udvarán
lévő járda felújítására beadandó pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és azt támogatta.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2019. 08. 21. napján kelt, MADÉMA 2006. Kft. (9400
Sopron, Győri út 5.) által kelt árajánlatát – a benyújtott pályázat nyertességes esetén - elfogadja, melyből a
pályázaton nyerhető 5.000.000 forinton, azaz ötmillió forinton felüli részt, azaz 2.867.690 Ft + ÁFA összeget,
azaz kettőmillió-nyolcszázhatvanhétezer-hatszázkilencven forint + általános forgalmi adó összeget az
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önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet általános
tartaléka terhére különíti el.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot adja
be és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2019. szeptember 2.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a másik Magyar Falu Programban beadandó pályázatra. Traktorbeszerzés. Itt is kértünk árajánlatot, mely
mellékelve van, ez egy kisebb fülkés traktor a hozzá tartozó teljes felszereléssel. Itt beleférnénk a pályázati keretbe.
Ha nyernénk, a kis kínai traktorunkat értékesíthetnénk.
Hatos Csaba képviselő:
Jó a traktor beszerzés, de kis buszba nem gondolkodunk? A környező falvaknak már mindenhol van
Palkovits János polgármester:
Mire tudnánk használni?
Hatos Csaba képviselő:
Egyesületek használhatnák.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Nem merült fel rá igény.
Szentesi Ervin képviselő:
Nem tudnánk kihasználni.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
88/2019. (VIII. 27.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében kiírt
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” alprogramba (MFP-KKE/2019. kódszám) traktor és
hozzá kacsolódó kiegészítő eszközök beszerzésére beadandó pályázaton való részvételről szóló előterjesztést és
azt támogatta.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot adja
be és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2019. szeptember 5.
Palkovits János polgármester:
Egyebek.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Be szeretném jelenteni, hogy indulok a polgármesteri tisztségért a választáson.
Szentesi Ervin képviselő:
Szeretném kérni az önkormányzatot, hogy a postát szólítsuk fel, mert a posta előtt nagy a gaz. Tegyék rendbe a
közterületet.
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Földes Tamás:
Az előző KT ülésen volt szó a templom mögötti iskoláról. Az megy a faluban, hogy az önkormányzat átadta a
németeknek. Ez az épület az egyház tulajdona, a következő Hírmondóban jó lenne ezt is letisztázni.
Palkovits János polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.

Kmf.
Palkovits János
polgármester

dr. Nagy Attila
jegyző
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