RAJKA HANGJA
2. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

2015. MÁRCIUS

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP
Kultúra napi megemlékezés az iskolában

Tartalom
Márciusi gondolatok

1

Kultúra napi megemlékezés az iskolában

1

Programajánló

1

Tudósítás az Önkormányzat február 5-i üléséről

2

Ülésezett a Rajkai Német Önkormányzat

3

Közgyűlést tartott a Rajkai Önkéntes Tűzoltó,
Polgárőr és Természetőr Egyesület

3

Kisbusz segíti a rajkaiak mindennapjait

4

Valentin-nap és farsang az iskolában

4

A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük,

Márciusi gondolatok

annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint –
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a

Márciusban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Himnusz kéziratát. E nap alkalmat ad arra, hogy nagyobb

167. évfordulójára emlékezünk. Március 15-én néhány

figyelmet

fiatal egy pesti kávézóban rendületlen hittel, tenni

szenteljünk

gyökereinknek,

akarással olyan eseménysorozatot indított el, ami a mi

évezredes

nemzeti

hagyományainknak,

tudatunk

erősítésének,

felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és

életünkre is döntő hatást gyakorol. Legyünk méltók

szellemi értékeinket.

hozzájuk! Ki-ki a maga módján, lehetőségeihez mérten

A Békefi Ernő Általános Iskola – mint minden évben –

legyen egy kis „Petőfi”, vívja meg a maga kis harcát az

idén is színvonalas műsorral ünnepelte a magyar kultúra

életében! Emlékezzünk!

napját január 22-én, csütörtökön.

A Szerkesztőség

Január 26-án, hétfőn pedig a 7-8. osztályos tanulók
irodalmi, kulturális vetélkedőn mérhették össze tudásukat.
A műsort és a vetélkedőt Kalmárné Koszonits Klára
tanárnő rendezte.
F. J.

Programajánló
Március 8. 15 óra: Nyugdíjasok Nőnapi Ünnepsége a
Faluházban.
Március 9. 16 óra: Filharmónia 3. bérletes előadása a
Faluházban, közreműködik a Balázs Elemér Group.
Március 15. 16 óra: Községi megemlékezés a Szabadság
téren.
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határozatot hozott a Rajka 3602 és a 815/3 hrsz.-ú közút

Tudósítás az Önkormányzat február 5-i üléséről

területének átadásáról a Magyar Állam részére.
Első

napirendi

évi

Nyolcadik napirendi pontként úgy határozott a képviselő-

Vince

testület, hogy a Rajka területén létesítendő szélerőmű park

polgármester elmondta, hogy a tervezet tartalmazza a

megvalósítására együttműködési megállapodást köt a

kötelező

Vieghofer Windmanagement Kft-vel.

költségvetési

pontként

tervezet

feladatok

finanszírozásokat,

sor

került

a

beterjesztésére.
költségeit

illetve

és

Kiss
az

intézményi
sikerült

Kilencedik napirendi pont tárgyalásán úgy határozott a

beépíteni, amit mindenképp meg szeretnének valósítani a

testület, hogy elfogadja a Rajkai Német Önkormányzat

település fejlődése érdekében. Központi támogatás, helyi

tulajdonát

adóbevételek, egyéb bevételek és ingatlan eladások

szabályzatát.

biztosítják a költségvetés bevételi és kiadási egyensúlyát.

Tízedik napirendi pontként a képviselő-testület határozatot

A felhalmozási kiadásokat úgy tervezték, hogy ne

hozott arról, hogy a Panta Aqua Zrt-ben, amely a

veszélyeztessék

tevékenységek közül a vízpalackozásra létesült, részvény

a

néhány

2015.

kötelező

fejlesztést

feladatok

ellátását.

Az

képező

Opel

Vivaro

kisbusz

használati

önkormányzat és intézményei működése biztosított, de a

jegyzését kezdeményezi.

takarékos és felelős gazdálkodásra folyamatosan oda kell

Tizenegyedik napirendi pontként tárgyalta a képviselő

figyelni,

testület a Kenderesi út területének rendezését. A Dunakiliti

a

költségvetési

előirányzatok

tarhatósága

érdekében.

út mellett fekvő Fáskert lakópark megközelítése jelenleg

Mészáros

József

elmondta,

hogy

a

Településfejlesztési

bizottság

egyetértett

Pénzügyia

csak

főbb

a

Kormorán

önkormányzat

a

úton

keresztül

település

történhet.

rendezési

Az

tervének

célkitűzésekkel, úgy látja, hogy a bevételi és kiadási

felülvizsgálata során szabályozási tervben kialakította a

oldalon szereplő összegek reálisak, és az év folyamán

Kenderes utca folytatásaként az 1408 számú útra történő

teljesülhetnek. A költségvetési tervezet tartalmazza az

kivezetés lehetőségét. Elkészítették a változási vázrajzokat,

Egészség ház beruházási költségeinek 10%-át, a fent

egyeztettek az érintett ingatlanok tulajdonosaival, amely

maradó összeget banki hitelből valósítaná meg az

során lehetőség nyílt arra, hogy olyan, az önkormányzat

önkormányzat,

a

tulajdonában lévő ingatlanokkal azonos értéken történő

kormány engedélye. Az elfogadott előirányzatok alapján, a

cserével oldják meg az ingatlanok tulajdonjogának

soron következő ülésen a költségvetési rendeletet is

megszerzését,

ami

elfogadhatja a testület.

költségvetését.

Az

Második napirendi pontként a testület felülvizsgálta a

végrehajtani, mert a terület fekvéshatárának módosításával,

Rajkai Német Önkormányzattal kötött együttműködési

művelési ágváltással, földvédelmi eljárás lefolytatásával és

megállapodást, és úgy határozott, hogy az együttműködési

adásvételi szerződések kötésével jár együtt.

megállapodás tartalma nem kerül módosításra.

határozatot hoztak (mindkettő elfogadásra került) amellyel

Harmadik

el lehet indítani a területek rendezésének folyamatát.

elfogadta

amelynek

napirendi
a

Közbeszerzési

hatályos
és

felvételéhez

pontként

a

törvények

Beszerzési

szükséges

képviselő-testület
szerint

módosított

Szabályzatot.

nem

terheli

eljárást

az

több

önkormányzat

lépcsőben

lehet

Két

Végezetül sor került a polgármester beszámolójára az

Ezután

aktuális kérdésekről. A laktanya ügyében folytatott per

elfogadták a 2015. évi közbeszerzési tervet, amely

bírósági tárgyalására 2015. március 19. napján kerül sor a

tartalmazza a Kölcsey és Békefi utcák aszfaltozását, a

Győri Ítélőtáblán. Bízik benne, hogy a tárgyalási nap során

Faluház felújítását és az Egészségház megépítését.

jogerőre emelkedik az első fokon meghozott határozat.

Negyedik napirendi pontként a képviselő-testület elfogadta

P. E.

a Rajkai Hármashatár Községüzemeltető és Fenntartó Kft.
2015. évi üzleti tervét.
Ötödik napirendi pontként a képviselő-testület elfogadta a

Helyreigazítás:

2014-2019 évre szóló Gazdasági programját.

cikkében a fellépők felsorolásából kimaradt Pammer Máté,

Hatodik és hetedik napirendi pontként a képviselő-testület

akitől ez úton elnézését kérünk!
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Előző

számunk

Visszavárunk

című

Ülésezett a Rajkai Német Önkormányzat

Közgyűlést tartott a Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr
és Természetőr Egyesület

Február 12-én, csütörtökön tartotta idei első ülését a Rajkai
Német Önkormányzat.

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr

A képviselő-testület elsőként a nemzetiségi önkormányzat

Egyesület

2015. évi költségvetését tárgyalta meg, amit a tagok vita

tűzoltószertárban. Krupich János parancsnok köszöntötte a

nélkül, egyhangúan elfogadtak. A 2014. évet 1,8 millió Ft

jelenlévő tagságot és megállapította, hogy a közgyűlés

pénzmaradvánnyal zárta a német önkormányzat. Ehhez jön

határozatképes.

hozzá az állami költségvetési támogatás, melynek összege

Sándorné Hönigmayer Erzsébet tagot, hitelesítőknek

379.603,- Ft. A helyi települési önkormányzat 1 millió 72

Csiffáry Béla János és Rozs Gábor tagokat. Mindhárom

ezer

tag elfogadta a felkérést. A tagfelvétel, illetve a törlés volt

Ft-tal

támogatja

működését,

így

a

nemzetiségi

millió

A

tartotta

közgyűlését

jegyzőkönyvvezetésére

a

felkérte

a 2. napirendi pont. 5 tag kérte felvételét az egyesületbe,

gazdálkodhatnak. A bevételi főösszeg várhatóan még

közülük ketten a Tűzoltó-, ketten pedig a Polgárőr

emelkedni fog pályázati támogatásokkal és az úgynevezett

alegységbe. A tagság létszáma 3 fővel emelkedett. A

feladatalapú támogatással.

pénzügyi beszámoló volt a 3. napirendi pont, melyet

A német önkormányzat – egyetértési jogát gyakorolva –

Sándorné

elfogadta

ismertetett. A 4. napirendi pont: a polgárőrök beszámolója

települési

3,2

14-én

Ft-ból

a

2015-ben

önkormányzat

február

önkormányzat

2015.

évi

Hönigmayer

Erzsébet

gazdasági

vezető

költségvetését is.

volt, melyet Várnai István János polgárőr parancsnok

A Rajkai Német Önkormányzat felülvizsgálta saját

tartott meg. Töltési József tűzoltó parancsnok helyettes

szervezeti és működési szabályzatát, valamint a helyi

mondta el röviden a tűzoltók beszámolóját 5. napirendi

önkormányzattal kötött megállapodását is, és úgy döntött,

pontként. A 6. napirendi pont az ellenőrző bizottság

hogy nem kívánta módosítani azokat.

beszámolója volt, melyet Egerszegi Imre János EB elnök

A képviselő-testület elfogadta a pályázaton nyert kisbusz

helyett Krupich János olvasott fel. Ezt követően ismertette

használatára vonatkozó szabályzatot is. A járművet írásban

Krupich

igényelhetik majd a különböző szervezetek. Az ehhez

alapszabályát módosítani kell, mert változtak az egyesületi

szükséges formanyomtatványt és a használati szabályzatot

törvény egyes részei. A hozzászólások következtek: Tibold

minden érintetthez eljuttatják.

Ernő tag felvetette, hogy volt ígéret tűzoltó tabló

A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújtanak be a

készítéséről és jó lenne kirándulást is szervezni. Krupich

Német Belügyminisztériumhoz a 2015. június 28-tól

János a tablóval és a kirándulással kapcsolatban elmondta,

megrendezésre kerülő liptódi nyári tábor támogatására. A

hogy mindegyikre sor kerül. Kiss Vince polgármester, és

pályázat elkészítését a tábor szervezője, Farkas János

egyesületi tag, megköszönte az egyesület munkáját és

vállalta. Az önkormányzat már néhány héttel korábban is

örömét fejezte ki a tagfelvétel rendszeressége miatt.

pályázott ugyanezen tábor támogatására az Emberi

Reméli idén is lesz lehetőség pályázatokra, mert csak így

Erőforrások Támogatáskezelőnél.

tud az egyesület fejlődni. Az év polgárőre Madácsi József

A képviselő-testület Farkas János kérésére úgy döntött,

lett, illetve 20 éves tűzoltó Farkas Tamás és Pillák József,

hogy 30 ezer Ft értékben német nyelvkönyveket vásárol az

10 éves tűzoltó Molnár Krisztián, Pammer Frigyes Lajos

általános iskolának, megkönnyítve a tanév végi idegen

és Töltési József elismerést vehetett át. Ezt követően

nyelvi felmérésre való felkészülést.

Krupich János mindenkinek megköszönte az eddigi

Az ülés végén a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és

munkát és bezárta a közgyűlést.

Ellenőrző Bizottság ellenőrizte a 2015. január 31-ig
elkészített

képviselői

és

hozzátartozói

János

parancsnok,

hogy

az

egyesület

S. H. E.

vagyon-

nyilatkozatok meglétét.
F. J.
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köszönetet mondott a Német Szövetségi Köztársaságnak és

Kisbusz segíti a rajkaiak mindennapjait

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a
támogatásért. A településvezető elmondta: a jármű
tulajdonosa a német önkormányzat, ám üzembentartója a
községi önkormányzat lesz, így ők viselik a busz
fenntartási költségeit. Hangsúlyozta: az önkormányzat már
régóta szeretett volna egy kisbuszra pályázni, ám
különböző

okok

miatt

eddig

nem

felelt

meg

a

feltételeknek.
A kisbusz kulcsait Heinek Ottó, a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának elnöke adta át Molnár
Ünnepélyes keretek között adták át február 4-én, a helyi

Kálmánnénak, a helyi német önkormányzat elnökének. Az

általános iskolában a Rajkai Német Önkormányzat 9

ünnepség végén Somfai Árpád plébános áldotta meg a

személyes Opel Vivaro kisbuszát, melynek beszerzését az

járművet.
F. J.

„Étel kerekeken” című projekt keretén belül a Német
Szövetségi

Köztársaság

támogatta

a

Magyarországi
Valentin-nap és farsang az iskolában

Németek Országos Önkormányzatán keresztül.
A Rajkai Német Önkormányzat 2013 februárjában nyújtott
be pályázatot a Német Belügyminisztériumhoz egy 9
személyes kisbusz beszerzésére. A pályázatot akkor nem
támogatták, ám egy évvel később már sikerrel jártak. A
jármű beszerzésének költsége 6,5 millió forint volt. Ennek
75 százalékát fedezte a pályázati támogatás, a 25
százalékos önrészt pedig Rajka Község Önkormányzata
biztosította.
A jövőben a kisbusz segítségével jut el az ebéd az
ápolásra, segítségre szoruló idős személyekhez, valamint
az iskolába és a bölcsődébe. Emellett főleg akkor
használják majd a járművet, ha olyan helyieknek kell

Február második hétvégéjén került megrendezésre az

orvoshoz vagy kórházba menniük, akik mozgásukban

iskolában a felsősök Valentin-napi és az alsósok farsangi

korlátozottak vagy a tömegközlekedési eszközöket nem

jelmezbálja. Mindkét rendezvény jó hangulatban telt. Sok

tudják igénybe venni. A helyi oktatási intézmények és civil

alsó tagozatos kisdiák öltött ötletes jelmezt, így ezúttal

szervezetek számára is nagy segítség a kisbusz, melynek

sem volt könnyű helyzetben a zsűri. A felsősök zsetonokat

segítségével most már könnyebben és egyszerűbben

gyűjthettek játékokkal, ruháikkal, téma-süteményekkel,

juthatnak el különböző rendezvényekre, részt vehetnek

majd a zsetonokat beválthatták szavazócédulákra, melyek

kulturális programokon, versenyeken.

segítségével a Valentin-nap hercegnőjére, hercegére és a

Az ünnepélyes átadására február 4-én került sor a Békefi

„táncparkett ördögére” szavazhattak.

Ernő Általános Iskola és AMI dísztermében és udvarán. Az

A lelkes anyukáknak, nagymamáknak és a szülői

iskolavezetés és a német önkormányzat nevében Farkas

munkaközösségnek

János köszöntötte a meghívott vendégeket, majd az

köszönhetően

a

büfében

finom

süteményeket és szendvicseket fogyaszthattak a tanulók

intézmény énekkara és 2. osztályos tanulói adtak

mindkét rendezvényen. Köszönjük a segítő támogatást!

színvonalas német nyelvű műsort. A település nevében

F. J.

Kiss Vince polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd
Újságunk letölthető: www.rajka.hu
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