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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP

kiállítással egybekötve a Faluházban
október 22. csütörtök 17 óra: Községi megemlékezés
a Faluházban. Ünnepi beszédet mond: Botos Gábor
tanácsos
október 28. szerda 15 óra: Tök buli a Faluházban
október 31. szombat 14 óra: Rajka-Lipót labdarúgó
mérkőzés
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Becsengettek!
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Októberi gondolatok
Október utolsó és november első napján mindannyian
elveszített szeretteinkről emlékezünk meg. Virágok,
koszorúk, gyertyák elhelyezése mellett egy-egy imát
mondunk el a temetőben azokért, akik már nincsenek
velünk. Azonban nem csak ezeken a napokon kell
megemlékeznünk. Szánjunk év közben gyakrabban
időt arra, hogy gondolunk azokra, akik már nem
lehetnek velünk!
A szerkesztőség
Programajánló

Szeptember 1-jén a Békefiben is elkezdődött a
2015/2016. tanév. Reggel 8 órakor tartottuk tanévnyitó
ünnepélyünket, amelyen a 4. osztályosok vidám,
kedves műsorral köszöntötték tanulótársaikat és az új
tanévet.
Tizenegy első osztályos kisdiák kezdte meg
tanulmányait
iskolánkban,
ők
is
műsorral
kedveskedtek tanulótársaiknak. Az intézmény
pedagógusai nevében Farkas János intézményvezető
köszöntötte az elsős kisdiákokat, az iskola tanulóit,
dolgozóit
és
megjelent
vendégeket.
Az
intézményvezető ismertette a nyár folyamán
bekövetkezett személyi változásokat, és szólt a
legfontosabb törvényi változásokról is. Az ünnepély
végén az új elsős kisdiákok iskolakezdésük alkalmából
emléklapot vehettek át a tanító nénitől, az intézmény
pedig egy kis ajándékkal kedveskedett nekik, amit a
nyolcadik osztályos diákoktól vehettek át.
Farkas János

október 2. péntek 17 óra: Flashmob. Közös fotózás az
olvasás népszerűsítésére. Helyszín: Könyvtár
október 3. szombat 14 óra: Egészségnap. Helyszín:
Faluház
október 10. szombat 15 óra: Idősek Napja. Fellép:
Venczel-Kovács Zoltán a Győri Nemzeti Színház
művésze. Helyszín: Faluház
október 14. szerda 12 óra: Filharmónia előadássorozat
első előadása. Fellép: Mendelssohn Kamarakórus.
Helyszín: Faluház
október 17. szombat 19 óra: Szüreti Bál a Tulipános
Csárdában.
október 18. vasárnap 15 óra: Rajka-Nyúl labdarúgó
mérkőzés
október 19. hétfő 11 óra: Gyerekszínházi előadás.
Helyszín: Faluház
október 22. csütörtök 12 óra: A Békefi Ernő Általános
Iskola és AMI 1956-os emlékműsora régiség
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Az Önkormányzat szeptemberi ülése

elmarad, így a rajkai érdeklődők nincsenek
megfelelőképpen kiszolgálva. Kalmárné Koszonits
Klára képviselő elmondta, hogy a Szociális-Oktatási
Bizottság a szerződés felmondását javasolja. Az
önkormányzat hirdetés útján keressen egy olyan
személyt a településen, aki alkalmas a feladatra, ráér a
kamera kezelésére, felvételek készítésére. Január 1.
napjáig meg kell teremteni a sugárzás műszaki
feltételeit. A kábeltévé szolgáltató a szükséges
csatornát rendelkezésre bocsátja a szerződés szerint. A
testület úgy határozott, hogy a MMVTV-vel kötött
szerződést 2015. december 31-i napjával felmondja.
A képviselő testület határozatot hozott, amelyben a
Rajka, 597/5 helyrajzi számú ingatlan bérleti díját a
Telenor Common Operation Zrt. részére 650.000,- Ft +
ÁFA / év összegben állapította meg.
A képviselő testület ezután megtárgyalta az iskola
kérelmét a Filharmónia Nonprofit Kft. bérletes
előadássorozatának támogatására vonatkozóan. Az
önkormányzat az elmúlt évhez hasonlóan a 2015/16-os
tanévben is 150.000,- Ft-ot biztosít a rendezvény
támogatására a 2015. évi tartalék előirányzat terhére.
Kiss Vince elmondta, hogy a térségi összefogással a
Mosoni-Duna melletti települések Mosonmagyaróvár
Város gesztorságával, a Mosoni-Duna turisztikai
infrastruktúra fejlesztésére közösen pályáznának a
most induló EU-s költségvetési ciklusban. A fejlesztés
során Rajkán a Mosoni-Duna kiinduló pontjánál egy
motorcsónak lerakó bajuszrámpa kialakítására kerülne
sor, ami lehetővé tenné, hogy vízi baleset esetén a
mentő alakulatok gyorsan és biztonságosan meg tudják
közelíteni a vízfelületet. A beruházás várható költsége
4 millió forint, melyből 5% önrészt kell Rajkának
biztosítani. A pályázat utófinanszírozott, így
megvalósítás esetén az önkormányzatnak a beruházás
teljes költségét meg kell előlegezni. A képviselő
testület úgy határozott, csatlakozik ehhez a projekthez,
és a beruházás előkészítéséhez szükséges 160.00 Ft-ot
a gesztor település számlájára megfizet, melynek
forrását a 2015. évi tartalék előirányzat terhére
biztosítja.
Ezután megtárgyalták Dunasziget község kérelmét a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás szolgáltatásainak
igénybevételéről. A képviselő testület úgy határozott
hogy a társulási megállapodás kiegészüljön Dunasziget
csatlakozásával az Idősek Klubja és a Családi Napközi
szolgáltatásokhoz.
A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy az
önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016.
évi fordulójához.

Elsőként Rajka Község Önkormányzata határozatot
hozott a 2015. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
és a módosításokat rendeletbe foglalta.
A következőben Kiss Vince polgármester elmondta,
hogy
a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivataltól 2015. július 31-én törvényességi
felhívás érkezett Rajka Község Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) tartalmával kapcsolatban.
A képviselő testület a törvényességi felhívás 1.
pontjában foglaltakkal egyetért, és a párhuzamos
szabályozás megszüntetését a jelenleg zajló rendezési
tervmódosítási folyamatába beépíti. A törvényességi
felhívás 2. pontjában foglaltak jogszabálysértő
voltával nem értett egyet, azt továbbra is hatályban
tartja.
Ezután egy lakossági kérelmet vitatott meg a
képviselő-testület. A kérelmező kérelmében előadta,
hogy a 90-es években kiépítették a vízközmű hálózatot
a településen. Ők is megfizették a közműfejlesztési
hozzájárulást. Az építőnek a telekhatárig ki kellett
volna azt építeni, az ő ingatlanuknál is, ez azonban
nem történt meg. Kéri az önkormányzatot, hogy a
gerincvezetéktől az ingatlanáig az ivóvízvezetéket
építse ki. A képviselő testület úgy határozott, hogy az
utcai gerincvezeték és a saját ingatlanon a kerítéstől
számított 1 m távolságon belül kialakított vízóraakna
közötti szakaszon történő vízvezeték építésének
költségeit vállalja. A bekötéssel kapcsolatos egyéb
költségek
viszont
a
kérelmezőt
terhelik.
A következő napirendi pontban ismét egy lakossági
kérelmet tárgyalt meg a képviselő testület. A
kérelmező előadta, hogy a tulajdonában lévő ingatlan
mellett húzódó út (Kiss János utca) szélesítéséhez
térítésmentesen átadja az szabályozási vonal által
lehatárolt területet. Kérése, hogy a telekalakítás
lezárásáig, maximum 3 évig a kerítés a helyén
maradhasson, a telkén lévő ingóságok védelme
céljából. A térítésmentes átadásért cserébe a kerítés
bontása
költségeinek
átvállalását
kéri
az
Önkormányzattól. A képviselő testület a kérelmet
jóváhagyta.
A következőben az Aqua Kft. 2015. évi Gördülő
Fejlesztési Tervét az észak-szigetközi ivóvízellátó
rendszer és az észak-szigetközi szennyvízelvezető
rendszerre vonatkozóan elfogadta.
A továbbiakban a Mosonmagyaróvári Városi Televízió
(MMVTV) szerződésének felülvizsgálatát tárgyalta
meg a képviselő testület. Kiss Vince polgármester
elmondta, hogy több lakossági kifogás érkezett arról,
hogy a rajkai programok közvetítése rendszeresen
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Kiss Vince polgármester végül beszámolt az aktuális
kérdésekről: az új buszmegállók műszaki átadása
megtörtént, a forgalomba helyezésük folyamatban van.
A rendlelkezésre álló információk szerint továbbra is
közlekedni fog a 801-es „piros” busz Rajka és
Pozsony között. A Víztorony utca építését a vállalkozó
megkezdte. Munkába állt az új védőnő.
Pollák Eszter

Bemutatkozik az új védőnő

A Német Önkormányzat augusztusi ülése
A nyári szünet utáni első ülését augusztus 24-én,
hétfőn tartotta a Rajkai Német Önkormányzat. A
képviselők több napirendi pontot is megtárgyaltak.
A testület már korábban foglalkozott azzal, hogy a
2016/2017. tanévtől átvenné a helyi általános iskola
fenntartását és működtetését. Az ezzel kapcsolatos
finanszírozási feltételekről, a várható bevételekről és
kiadásokról
Farkas
János
intézményvezető
tájékoztatta a jelenlévőket. A képviselők úgy
döntöttek, egy közoktatási szakértőt kérnek fel, hogy
az átvétel módjáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról,
határidőkről és feltételekről tájékoztassa őket.
A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetés
első félévi teljesítéséről szóló beszámolót is.
Molnár Kálmánné elnök beszámolt az önkormányzat
nyári tevékenységéről, azokról a helyi és környékbeli
programokról és eseményekről, amelyeken a német
önkormányzat részt vett vagy szervezett (Grotte
avatása, 4 napos salzkammerguti kirándulás, falunap,
augusztus 20-i megemlékezés).
Az elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy elnyert
pályázati összeggel a liptódi tábor támogatására
elszámoltak az országos és a megyei önkormányzat
felé.
A támogatási összeg már jóval a tábor lebonyolítása
után érkezett meg, így azt meg kellett előlegeznie a
testületnek.
Molnár Kálmánné elmondta, hogy az önkormányzat
100 ezer Ft-os támogatást kapott a megyei német
önkormányzattól egy bécsi adventi kirándulásra.
Szeptemberben megtartják a már hagyományos őszi
kirándulásukat is.
A testület döntött arról is, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan idén is 30 db bérletet vásárol a három
előadásból álló Filharmónia ifjúsági koncertsorozatra.
A hónap végén a német önkormányzat részt vesz a
levéli kitelepítési megemlékezésen és a megyei
nemzetiségi napon is, aminek Fertőrákos ad otthont.
Farkas János

Új védőnő segíti a kisgyermekek ellátását
községünkben.
Gulyásné Tóth Liliána 1988-ban született Ózdon.
Mindig gyerekekkel szeretett volna foglalkozni, és az
élet a középiskola után a védőnői szakirány felé
sodorta. Tanulmányait a SOTE Egészségtudományi
Kar védőnő szakán végezte. 2012-ben diplomázott.
Pályafutása Cegléden indult, ahol 3 évig dolgozott.
Varga János Béláné védőnő 2014. augusztusi
nyugdíjba vonulását követően önkormányzatunk
sokáig nem talált állandó védőnőt, és a kötelező
védőnői alapszolgáltatást helyettesítés útján oldották
meg. Ezt követően sikerült új védőnőt alkalmazni,
Gulyásné Tóth Liliána személyében.
Az új védőnő mindig kistelepülésen szeretett volna
dolgozni, ahol családias a légkör. Ezért is jelentkezett
Rajkára. Első benyomásai alapján, az emberek nagyon
kedvesek, barátságosak. Pozitívumként értékelte, hogy
többen kíváncsiságból szinte azonnal jöttek a
tanácsadásra. Családlátogatások alkalmával
is
szeretettel fogadták.
Szeretné
a
nővédelmi
gondozás
keretében
megszólítani a családalapítás előtt álló rajkai
hölgyeket. Szívesen népszerűsíti az egészséges
életmódot, a gyermekek helyes táplálkozását, a
rendszeres mozgás fontosságát. Szeretne jó
kapcsolatot kialakítani a kismamákkal, újdonsült
anyukákkal.
Gulyásné Tóth Liliána munkájához sok sikert, és jó
egészséget kívánunk!
Pollák Eszter
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Üzembe helyezték az ártérben újonnan kialakított
ágrendszert

A Rajkai Tűzoltó, Polgárőr és Természetőr
Egyesület hírei
Szeptember első két hetében minden reggel a
polgárőrök segítették a kis iskolás gyermekek
biztonságos átkelését a Kossuth Lajos utcai zebránál.
Szeptember 5-én a tűzoltók Oroszváron (Rusovce)
vettek részt a 28. alkalommal megrendezett
nemzetközi veterán versenyen, melyen a 6. helyezést
érték el.
A Megyei Polgárőr Szövetség szeptember 5-én tartotta
Mosonszentmiklóson a Megyei Polgárőr Napot.
Doffkay Sándor eddigi munkáját megyei kitüntetéssel
ismerték el.
Szeptember 11-én tűzoltóink az Ádám család lovas
tanyáján vizes gyakorlatot tartottak. A gyakorlaton
részt vett a rajkai, a hegyeshalmi és a levéli tűzoltó
egyesület is.
S. H. E.

A táj-rehabilitációt követően újra víz folyik a Trianonizsilipen
keresztül
egy
újonnan
kialakított
ágrendszerben, amely felfűzi az ártérben lévő tavakat
és régi holtágakat. Az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság által elvégzett fejlesztés élő kapcsolatot
teremt a Mosoni-Duna és az öreg Duna között, ezzel
biztosítva a halbölcsőként szolgáló tavak élővilágának
szabad mozgását, valamint a dunai halpótlás
természetes folyamatának visszaállítását.

Kiss Vince

Felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2015. október
14-én 11 órakor a Faluházban tartandó Mendelssohn
Kamarakórus előadására a belépés díjtalan, várunk
minden kedves érdeklődőt.

Újságunk letölthető: www.rajka.hu
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