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Márciusi gondolatok

Farsang az iskolában

A nagyböjtöt követően a következő nagy ünnepünk

Február 6-án, szombat délután, került megrendezésre az

húsvét. A húsvét a vallásos emberek számára Krisztus

alsó tagozatos tanulók jelmezbálja, melynek idén is a

feltámadását, valamint a bűneitől megtisztult lélek

díszterem adott otthont. Sok kisdiák öltött ötletes jelmezt,

újjászületését jelenti. A nem vallásos emberek számára

így ezúttal sem volt könnyű helyzetben a háromtagú zsűri.

viszont kicsit mást jelent, a tavaszt szimbolizálja. Húsvéti

A számos tortának és felajánlásnak köszönhetően azonban

képeslapokon ezért is látunk gyakran tavaszi virágokat,

sok jelmezes kaphatott jutalmat.

barkát, aranyesőt. A családok ilyenkor közös programokat
terveznek: tojást festenek, kalácsot sütnek. Szerencsére
településünkön még él a locsolás népszokása, amikor a
legények körbejárják a lányos házakat.
Kellemes

húsvétvárást

kívánunk

minden

kedves

olvasónknak!
A szerkesztőség

Programajánló
Március 6. 15 óra: Nyugdíjas Klub nőnapi összejövetele.
Március 6. 15 óra: I. G. Gasket Rajka – Öttevény TC
megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzés
Március 7-11.: Nyílt tanítási hét az iskolában.

A délután folyamán a gyerekek különböző játékos,

Március 8. 12 óra: Filharmónia ifjúsági bérletes előadás

ügyességi feladatokban vehettek részt, és Muci néni

az iskolásoknak. Fellép: David Klezmer Band.

hangulatos zenéjére rophatták a táncot.

Március 11. Az iskolások ünnepi megemlékezése az

anyukáknak,

1848/49-es

munkaközösségnek

forradalomról

és

szabadságharcról

az

nagymamáknak
köszönhetően

és
a

A lelkes
a

büfében

szülői
finom

süteményeket és szendvicseket fogyaszthattak a tanulók.

iskolában.

Farkas János

Március 13. 16 óra: Családi játszódélután a Faluházban.
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Tájékoztató a január 28-i testületi üléséről
Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület úgy
döntött, hogy a „Vállalkozási szerződés a Rajka
Község Faluházának bővítése és felújítása” tárgyú, a
nemzeti értékhatárt elérő, a 2015. évi CXLIII.
törvény 115. § (2)-(4) bekezdései alapján megindítja
a közbeszerzési eljárást.

Első napirendi pontban az önkormányzat rendeletet
alkotott az M15-ös autópálya bővítéséhez szükséges
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosításáról.
Ezután a képviselő-testület lezárta a Regioplan Kft.
által
Rp.I.162-6
munkaszámú
rendezési
tervmódosítási
dokumentáció
véleményezési
szakaszát

A következő napirendi pontban a 2015. évi
költségvetés módosításáról tárgyalt a képviselőtestület. Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a
2015. évi költségvetés előirányzati főösszege a
kiadási oldalon 77.666 e Ft-tal nőtt, a bevételi
oldalon 73.884 e Ft-tal nőtt, mivel a pénzmaradvány
összege változott. A költségvetés főösszege a
módosítás hatására 870.306 e Ft-ra változik.
Ismertette a bevételeket, a kiadásokat, a működési
kiadásokat, illetve a fejlesztési célú kiadásokat az
előterjesztés szerint. A képviselő-testület a
módosítást elfogadta.

Harmadik napirendi pontban a 2016. évi
költségvetésről tárgyalt az önkormányzat. Kiss
Vince polgármester ismertette a 2016. évi
költségvetés tervezet tartalmát. Elmondta, hogy a
biztonságos működés mellett a két nagy beruházásra
kell összpontosítani. A Faluház költségeire még
2015 decemberében megérkezett a támogatás, amit a
pénzmaradvány
tartalmaz.
Az
Egészségház
bővítéséhez pedig megtörtént a hitelfelvétel. A
közbeszerzési
eljárás
lefolytatása
után,
a
költségvetést a beérkezett árajánlatok figyelembe
vételével kell kialakítani. A költségvetési tartalék
kisebb
mozgásteret
biztosít,
illetve
az
ingatlaneladásokat sem tervezték túl.
A Vasút út építését betervezték a költségvetésbe, de
annak megépítésére csak a bevételek teljesítése
esetén kerülhet sor. Mészáros József képviselő
elmondta, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetést, és
a következő javaslatokat teszi: az óvoda
előterjesztését korrigálni kell, a költségvetési tartalék
keretet javasolja 25 millió forintra csökkenteni,
300.000 forinttal megemelni javasolja viszont a
Tűzoltó Egyesület részére tervezett éves költség
keretet. Javasolja továbbá a bizottság az Evangélikus
Egyház kérésének betervezését is a költségvetésbe,
amennyiben a kérést a képviselő-testület támogatja.
A képviselő-testület a módosító javaslatok beépítését
támogatta.

Ezután a Rajka, 0134/1 helyrajzi számú agyaggödör
művelési ágú ingatlan NAV-tól történő térítésmentes
átvételéről tárgyalt a képviselőtestület. Az ingatlant a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatok közül a 4. és 15. pontban foglalt feladatok
ellátásának céljára veszi át az Önkormányzat. A
terület tulajdonjogának átvételével kapcsolatos
költségeket – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét is – az önkormányzat
vállalja. Az önkormányzat a területre előírt védettség
(örökségvédelmi, természetvédelmi, Natura 2000)
fennállása esetén annak megjelölését, valamint az
ahhoz kapcsolódó kötelezettségeket vállalja.
Soron következő napirendi pontban a képviselőtestülete úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő
Rajka, 832 helyrajzi számú kivett közterület
besorolású, összesen 1825 m2 nagyságú ingatlan
területéből közterületi használatra szükségtelen 817
m2 nagyságú területrészt pályázat útján értékesít az
ingatlannal szomszédos helyrajzi számú területek
tulajdonosai részére. A pályázati felhívás
kihirdetését követően 15 napon belül nyújthatják be
a tulajdonosok a pályázatukat.

Negyedik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a Rajkai Hármashatár Kft. 2016. évi üzleti
tervét. Kiss Vince polgármester elmondta, hogy a kft.
jól és eredményesen dolgozik a községért.
A következőben Rajka Község Önkormányzatának
képviselő-testülete határozott a hatályos törvények
szerint módosított Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatot elfogadásáról, valamint jóváhagyta a
2016. évi közbeszerzési tervet.

Tizenegyedik napirendi pontban lakossági kérelmet
tárgyalt a képviselő-testület. Úgy határozott, hogy a
Rajka, 3221 helyrajzi számú, zártkerti ingatlan
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belterületbe vonásához a rendezési terv alapján
hozzájárul. A belterületbe vonás költsége a
kérelmezőket terheli.

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei
Január 22-én tartották Mosonmagyaróváron a körzetparancsnoki értekezletet, melyen a tűzoltó
parancsnokhelyettes vett részt. 23-án a magyarszlovák új határátkelő tetejéről egy antennát
távolítottak el a tűzoltók, mert az előző napi viharos
időben a tartószerkezete meglazult és életveszélyessé
vált.
Február 6-án közgyűlést tartott az egyesület. Három
új tag felvételi kérelmét fogadtuk el. Köszöntöttük a
2015. év polgárőrét, Radics János Istvánné
személyében. A Polgárőr Egység tagjai közül
hárman a polgárőr lovas tagozat tanfolyam
eredményes elvégzésért vehettek át OPSZ
tanúsítványt.
A Tűzoltó Egység tagjai közül OTSZ 10 éves érem
elismerést ketten, 20 éves érem elismerést pedig
hárman vehettek át önkéntes munkájukért. Az
egyesület parancsnoka, illetve a Polgármester Úr
mindenkinek megköszönte az önzetlen munkáját, és
kérte, hogy továbbra is aktívan vegyenek részt az
egyesület munkájában.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Tizenkettedik napirendi pontban a képviselő-testület
az Evangélikus Egyház kérelmét vitatta meg. Az
Egyházközség azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a 2016. évben tervezett,
pályázati forrásból megvalósítandó templom
felújításához szükséges önerő biztosításához 2 millió
forint mértékű támogatással járuljon hozzá. A
képviselő-testület a kérelmet jóváhagyta.
A következőben a képviselő-testület határozatot
hozott arról, hogy a „Történetek Rajka múltjából”
című könyv értékesítési árát 2.500 forint/darab
bruttó összegben határozza meg. A könyv
megvásárlására a Rajkai Közös Önkormányzati
Hivatalban van lehetőség.
Végezetül sor került az aktuális kérdések
megvitatására. Az Ifjúság utcai lakók kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a közút biztonságosabb
használatával
kapcsolatban.
A polgármester
elmondta, hogy a hivatal vizsgálja annak lehetőségét,
hogyan lehet járdaépítéssel a gyalogos közlekedést
biztonságosabbá tenni.

Községszépítés

A Békefi Ernő Általános Iskola Diákönkormányzata
kéréssel fordult az önkormányzat felé az iskolai
étkeztetés színvonalának javítása érdekében. A
problémát az új törvényi előírásoknak megfelelő
ételkészítés okozza. A diákok az ételeket sótalannak
és fűszerezetlennek tartják. A testület külső étkezési
szakértő bevonását kezdeményezi annak érdekében,
hogy miként lehetne színesebbé és fogyaszthatóbbá
tenni az ételeket.
Egy helyi fiatal pár lakossági telekvásárlási
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A Mártírok
utcában kialakítandó telkek közül vásárolnának
egyet a helyi fiatalok részére adható kedvezmények
igénybevételével. A polgármester elmondta, hogy
tájékoztatta a fiatalokat a telekalakítás várható
időpontjáról.
Pollák Eszter

A Rajkai Hármashatár Kft. munkatársai a gyerekek
legnagyobb örömére a közterületeken elhelyezett
fából készült húsvéti nyulakkal készültek,
amelyekkel tovább szépítik, színesítik településünk
parkjait, tereit. Munkájukat ezúton is köszönjük!
Molnár Szimonetta

Havonta megjelenő újságunk PDF formátumban letölthető a www.rajka.hu honlapról!
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A Faluház hírei

Állandó programok a Faluházban

Február 1-jén az önkormányzat és a Filharmónia
Non Profit Kft szervezésében a 2015/16-os tanév 2.
bérletes ifjúsági előadására került sor a Faluházban.
A Győri Ütő Együttes adott koncertet az
iskolásoknak és az érdeklődő nyugdíjasoknak.
Február 2-án beindult a pilates torna, Rujder Erika
vezetésével. A sportolni szerető rajkaiakat
keddenként 18-tól 20 óráig várjuk!
Február 14-én és 28-án családi társasjátékozást
rendeztünk a könyvtárban. Az egyre sikeresebb
programra márciusban is várjuk majd szeretettel
azokat a családokat, akik egy kellemes közös játékra
vágynak.

Hétfő
18:00 Modern tánc (Pohyb a Tanec) Beával
19:00 Gerincgimnasztika
Kedd
18:00 – 20:00 Pilates torna Rujder Erikával
Szerda
09:00 – 11:00 Baba Mama Klub
14:00 – 15:00 Nyugdíjas Kórus
18:30 – 19:30 Zumba
Péntek
16:00 Akrobatikus Rock ’n Roll ovisoknak
17:00 Akrobatikus Rock ’n Roll sulisoknak
18:00 Ragendorf Táncegyüttes néptáncfoglalkozása
Minden hónap első szombat
15:00 Nyugdíjas Klub összejövetele

Meghívó
Rajka Község Önkormányzata nevében meghívom a
település minden lakóját, hogy a március 15-én 17
órakor tartandó ünnepi megemlékezés és koszorúzás
keretében együtt emlékezzünk az 1848/49-es
szabadságharc és forradalom eseményeire. A
megemlékezés helyszíne a Szabadság tér, rossz idő
esetén a Faluház.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Kiss Vince

Február 15-én a Holle anyó Színház egy kedves
mesével, a „Mindent látó királylány” című darabbal
érkezett hozzánk. A fantasztikus előadást mintegy
100 gyerek tekintette meg.
Február 19-én került sor az iskolában a „n@gyi-net”
tanfolyam első előadására. A tanfolyamra 18-an
jelentkeztek. A résztvevők a regisztrációt követően
részletes tanfolyami tematikát kaptak, aminek
segítségével nyomon követhetik a tanultakat.
Pollák Eszter

Felhívás
Az iskolában a tavaszi szünet 2016. március 24-29ig tart. Az utolsó tanítási nap: március 23. szerda.
A szünet utáni első tanítási nap: március 30. szerda.
Farkas János
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