FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2022. SZÁMÚ
JEGYZŐKÖNYVE
Jegyzőkönyv
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2022. február 22. napján 16.15 órakor
megtartott, Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
Fojtyik József Zsolt képviselő,
Hatos Csaba képviselő, alpolgármester,
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő,
Moeller Marietta képviselő,
Szabó Ildikó képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző, jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János polgármester:
Köszöntöm a megjelent képviselőket és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött napirendi pontokat tárgyalnánk azzal, hogy zárt ülésben tárgyalnánk
egy sürgősségi előterjesztést. Kérem szavazzunk a plusz napirend felvételéről. Megállapítom, hogy a napirendet
felvettük. Kérem szavazzunk a módosított napirendekről. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2022. (II. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 22-i nyílt ülésén az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
1. Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach 2021/2022. nevelési
évben történő nyári bezárásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
2. Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach 2022/2023. nevelési évre
történő beiratkozásáról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
3. Ifjúságpolitikai koncepció elfogadása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
4. Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület köszönetnyilvánítása
hozzájárulásához.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

a

gépjármű

fecskendő

leváltásnak

5. A 2022. évi választásokra megválasztandó Szavazatszámláló Bizottsági tagokról szóló döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
6. Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önk. rendelet
módosítása (előirányzat módosítás).
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
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7. Fertőrákos Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló
döntés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
9. Egyebek
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: azonnal
Palkovits János polgármester:
Mielőtt rátérünk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolómat mondanám el.
Lejárt határidejű határozatok:
2/2022. rendőrségi beszámoló elfogadásáról szóló határozat elküldésre került a Soproni Rk. részére.
3/2022. Fertőrákos 418 és 419 hrsz. értékesítése megtörtént, az adásvételi szerződés megkötése megtörtént, a vételár
kifizetésre került.
6/2022. Magyar Falu Program Közösségszervező pályázat benyújtásra került.
7/2022. MFP Szolgálati lakás felújítása (rendőrlakás) pályázat benyújtásra került.
8/2022. MFP önkormányzati járda felújítás tárgyú pályázat benyújtásra került.
9/2022. MFP rendezvénysátor beszerzés tárgyú pályázat benyújtásra került.
10/2022. Belügyminisztérium által kiírt pályázat benyújtásra kerül (Fertő utcai járda felújítása)
Fontosabb események:
01. 31. és 02. 09. között a Polgármesteri Hivatal csökkentett ügyfélszolgálattal működött COVID megbetegedések
miatt.
02. 02. pályázati megbeszélés a Belterületi utak felújítása” tárgyú TOP PLUSZ pályázat kapcsán
02. 11. Megbeszélés a Donáció Szövetkezet vezetőjével a Fertőrákos Nyárfa sor, Nyárfa köz (1136/18 hrsz.)
önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről.
02. 11. megbeszélés a Fertőrákosi Vízimalom tervezési koncepciójáról és pályázati lehetőségekről tervezővel és
pályázati menedzserrel.
02. 15. megbeszélés bánya ügyben
02. 19-20. Disznótoros hétvége
Palkovits János polgármester:
Van kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. Térjünk rá az első
napirendi pontra. Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach 2021/2022. nevelési
évben történő nyári bezárásáról szóló döntés. Megkérdezem az Intézményvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni?
Heizer Csaba Antalné Intézményvezető:
Köszönöm, nem.
Szabó Ildikó képviselő:
A nyár bezárás az óvodát és a bölcsődét is érinti?
Heizer Csaba Antalné Intézményvezető:
Igen.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

2

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2022. (II. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und
Kinderkrippe Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156., továbbiakban Intézmény) Intézményvezetőjének az
Intézmény 2022. nyári lezárása tárgyú kérelmét megvizsgálva az Intézmény nyári zárását - a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3. § (7) bekezdés alapján - 2022. augusztus 1. és 2022. augusztus 20. napja között jóváhagyja.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a hirdetményt az
Intézmény hivatalos honlapján és a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős:

Palkovits János polgármester és Heizer Csaba Antalné intézményvezető

Határidő:

2022. február 28.

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach
beiratkozás. Megkérdezem az Intézményvezetőt, kíván-e kiegészítést tenni?
Heizer Csaba Antalné Intézményvezető:
Köszönöm. Itt annyival egészíteném ki, hogy a beiratkozás időpontja csak az óvodásra vonatkozik, a bölcsődébe
folyamatos a beiratkozás a szabad helyek függvényében. Szeptemberben a bölcsődéből 5 gyermek kerül át az
óvodába, de már 8 jelentkezőnk van.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Várható volt a nagy jelentkezés, már az építkezés alatt is érzékeltük. Amennyiben nincs több kérdés,
kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2022. (II. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde
Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) Intézményvezetőjének 2022/2023.
nevelési évre vonatkozó beiratkozásról szóló kérelmét és a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und
Kinderkrippe Kroisbach (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beiratkozásának
időpontját
2022. április 26. és április 27. napján
800 – 1400 közötti időpontban hagyja jóvá.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a hirdetményt az
intézmény hivatalos honlapján tegye közzé.
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetményt az
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a helyben szokásos egyéb módon tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János polgármester és Heizer Csaba Antalné intézményvezető
2022. április 27.

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Ifjúságpolitikai koncepció. Tompa Judit rendezvényszervezőnk elkészítette,
amivel a helyi ifjúságot lehetne megszólítani.
Tompa Judit:
2018. óta van az Európai Unióban Ifjúságpolitikai stratégia. Helyben Gyermek önkormányzatot szeretnénk létrehozni
egy fő gyermek polgármesterrel és 8 fős testülettel. Az SZMSZ is elkészült, meg is van a jelölt a pozícióra. A
testületben lesznek, akik Fertőrákoson, és akik Sopronban járnak iskolába.
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Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
A tagokat meghirdettétek? Hogyan lehet jelentkezni?
Tompa Judit:
Az elsőre az iskola Igazgató Úr és a Védőnő részvételével létrejött Ifjúsági Tanács választja ki2 évre. Két év múlva
lesz választás. Sok pályázati lehetőség nyílik meg, ha a képviselők ezt jó ötletnek tartják, kérem a segítségeteket.
Szabó Ildikó képviselő:
Hol lesznek helyileg?
Tompa Judit:
Egyelőre a Fő utca 190-ben, ha a vízimalom elkészülne, akkor ott ki lehetne alakítani egy „Ifsúsági Közösségi Házat”.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2022. (II. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
koncepcióját és azt jelen határozat mellékleteként - elfogadja.
Felelős:
Határidő:

a

Fertőrákosi

Ifjúságpolitikai

Palkovits János polgármester és Tompa Judit rendezvényszervező
folyamatos
Fertőrákosi Ifjúságpolitikai koncepciója
jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Tűzoltó Egyesület levélben köszönte meg a kapott támogatást, szerettem
volna behozni, hogy tudjatok róla. Következő napirendi pont a Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Köszönöm. A választásokra új SzSzB-t kell választani, a változás annyi, hogy most nincs rendes tag és póttag,
mindenki rendes tag és nekem kell kijelölnöm később a tagokat, akik a választáson részt vesznek. A jelentkezőkkel
egyeztettünk, vállalják. A T. Képviselők módosító indítványt nem tehetnek a tagokhoz.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2022. (II. 22.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022-2026. évi választási időszakra Szavazatszámláló
bizottságokba az alábbi tagokat választja meg:
Szavazatszámláló Bizottsági tagok:
Enyingi Judit Gyöngyi (Fertőrákos, Kovács hegy utca 8/A.)
Fekete Zsolt (Fertőrákos, Középszikla sor 49.)
Garai Szabolcs (Fertőrákos, Fő utca 17/B.)
Gebauer Elemérné (Fertőrákos, Felsőszikla sor 25.)
Holló Vaskó Vendel (Fertőrákos, Pataki I. u. 8.)
Holló Vaskó Vendelné (Fertőrákos, Pataki I. u. 8.)
Krejci Rezsőné (Fertőrákos, Szárhalmi utca 10.)
Mühl-Kovács Szilvia (Fertőrákos, Fő utca 9.)
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Novák Jánosné (Fertőrákos, Fő utca 238.)
Pástiné Takács Erzsébet (Fertőrákos Középszikla sor 27/B.)
Szabó László (Fertőrákos, Felsőszikla sor 19.)
Szabó Lászlóné (Fertőrákos, Felsőszikla sor 19.)
Veszprémi Géza (Fertőrákos, Patak sor 21.)
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Nagy Attila jegyzőt, a Helyi Választási Iroda
vezetőjét, hogy a bizottságok megalakulásával kapcsolatos feladatokat, különösen a bizottsági tagok eskütételét,
az alakuló ülések összehívását szervezze meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Nagy Attila jegyző
2022. április 3.

Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Előirányzat módosítás. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A PB
tegnapi ülésén, a JÜB mai ülésén megtárgyalta.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
A PB tegnapi ülésén részletesen megtárgyalta a gazdálkodási előadóval és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A JÜB
mai ülésén is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal a rendeletet elfogadta.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról szóló
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Közbeszerzési terv. Idén is elkészítettük a közbeszerzési tervünket, az erről
szóló írásos előterjesztést szintén mindenki megkapta. A terv a tervezett beruházásokat tartalmazza. A PB tegnapi
ülésén megtárgyalta.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
A PB tegnapi ülésén részletesen megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2022. (II. 22.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési
Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
Felelős: Palkovits János polgármester
Határidő: 2022. december 31.
Fertőrákos Község Önkormányzat
2022. évi Közbeszerzési Terve
jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. SzMSz módosítása. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
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Dr. Nagy Attila jegyző:
Köszönöm. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján a képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 26.) rendelet módosításáról kell elfogadni a
testületnek, melynek egy bekezdése módosulna. A jogszabály feltöltésére és szerkesztésére szolgáló LocLex rendszer
működése miatt nem az eredeti rendszer módosítása, hanem annak hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása
történne meg. Az eredeti rendeletben két függelék szerepel, a testület és a bizottságok tagjairól, sajnos a LocLex
rendszer-be nem tudunk felvinni függeléket, mert nem engedi, így azok 6. és 7. számú mellékletek lesznek. A
Kormányhivatallal a módosítást leegyeztettem.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
A JÜB mai ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Palkovits János polgármester:
Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal a rendeletet elfogadta.
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete
jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Palkovits János polgármester:
Egyebek. Van rá lehetőség, hogy a Képviselőkkel meglátogassuk az alagutat az M85 építésnél. A megbeszélt időpont
2022. 03. 02. 13.00 óra. A búcsúra két vállalkozói is jelentkezett, azt szeretném javasolni, hogy a vurslira a korábban
már bevált vállalkozót bízzuk meg, valamint a bálra is van egy vállalkozó, akinél nem kell a sátorért fizetni, de ő
szervezi a bált és a büfét.
Hatos Csaba képviselő:
Lesz belépő?
Palkovits János polgármester:
Biztos. A közmeghallgatáson kérték az ott lakók közül, hogy a Fertő utcára kihajtást a Nyárfa sor felől szüntessük
meg a balesetveszély miatt. Most érkezett egy petíció annak visszaállítására. Autóvezető emberek, de nem látják, hogy
az balesetveszélyes volt.
Hatos Csaba képviselő:
Nekik ez a kényelmes. Ki is húzták az oszlopot.
Palkovits János polgármester:
Igen. Azt is jelezték, hogy mi vegyünk a szomszédtól területet, de a kőfal akkor is ott maradna, ami miatt nem lehet
kilátni.
Moeller Marietta képviselő:
Március utolsó hétvégéjén szemétszedést szervezünk a faluba, ebben kérném az önkormányzat segítségét.
Palkovits János polgármester:
Természetesen. A konténereket megrendeljük.
Szabó Ildikó képviselő:
A március 26. az bedolgozós szombat a március 15-e miatt.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
De lesz iskola és akkor az iskolásokat lehet bevonni.
Moeller Marietta képviselő:
Egyeztetek az Igazgató Úrral. Lesznek idén is támogatók.
Egyeztettem Tokaji Dániellel szemét ügyben, küldött nekünk egy levelet, a mörbisch-i úton áldatlan állapotok vannak.
Brutál mennyiségű szemét van kinn.
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Schuster Roland képviselő megérkezik az ülésterembe.
Tokaji Dániel:
Sokat járok az erdőbe sétálni kutyával, nagyon zavar a sok szemét, szeretnék valahogy segíteni. Felvilágosítás is
kellene, nem csak a szemetet összeszedni.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
Aki elmegy túrázni és eldob valamit, az kevesebb, de itt sitt halmok vannak.
Szűk Balázs:
Motoros Polgárőrség alakult Sopronban. Meg tudom adni a vezetőjük elérhetőségét, szerintem meg lehet őket kérni,
hogy bizonyos helyeken járőrözzenek, látogassák ezeket a helyeket.
Az aláírásgyűjtés kapcsán pedig annyit szeretnék elmondani, hogy nem a legutóbbi baleset miatt indult az
aláírásgyűjtés, hanem az elmúlt évek tapasztalatai miatt. Az átmenő forgalom, de a helyiek is óriási sebességgel
közlekednek a faluban. Fertő tó kapcsán lesznek változások, de akarunk-e eddig várni. Figyelemfelkeltő tábla kellene,
hogy ott iskola van, vagy fekvőrendőr kihelyezése. Tudjuk, hogy a közút kezelésében van az út.
Palkovits János polgármester:
Igen, de most pénteken lesz egy megbeszélés a tervezőkkel és a közutasokkal, ott jelezni fogjuk a kéréseinket és a
lakosság kifogásait. A fekvőrendőr már 30 éve téma, de a közút nem járul hozzá.
Moeller Marietta képviselő:
A zebrákat kellene kiemelni.
Majorosné Nagymarosi Rita képviselő:
Sopronban is csak a 3D kiemelést engedték.
Schuster Roland képviselő:
Itt csuklós buszok közlekednek, amiatt nem biztos, hogy lehetséges.
Fojtyik József Zsolt képviselő:
Kell valami megoldás, én is támogatom, de amióta a konyhán vagyok rengeteg baleset volt, de azok részegen, vagy
drogozva szálltak el a kanyarban. Nekik lehet ott figyelmeztető tábla.
Palkovits János polgármester:
Jelezni fogjuk a kéréseinket és a lakosság kifogásait a megbeszélésen.
Köszönöm, amennyiben nincs több kérdés az egyebekben, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.
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