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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ LAP

December 5. 15:30 Mikulás nap. Lovas
felvonulás indul az óvodától. 19 órától műsort
ad az Új Moson-Szél Egyesület.
December 6. 12 óra Mikulás műsor az 1-2.
osztályosoknak az iskolában.
December 7. 9:30 A Baba-Mama Klubba
érkezik a Mikulás.
December 9. 11:45 Hámor Vilmos Csodacsákó
című új mesekönyvének könyvbemutatója az
iskolában.
December 10. 18 óra Szentmise a katolikus
templomban. Fellép a Rajka-Dunakiliti Egyházi
Kórus. 19 óra, harmadik adventi gyertyagyújtás,
műsort adnak az iskolások.
December 15. 15 óra Rajkai Nyugdíjas Klub
karácsonyi
ünnepsége
a
Faluházban.
December 16. Adventi koncert az iskolában.
December 17. 19 óra: Negyedik adventi
gyertyagyújtás a Szabadság téren, műsort adnak
az óvodások.
December 31. 15:30 Szilveszteri szaladgálás!

Tartalom
Decemberi gondolatok
Programajánló
Kórustalálkozó Győrben
Beszámoló az októberi testületi ülésről
A közösség szolgálatában
Iskolai hírek
A Faluház hírei
A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei
Borház

Újságunk letölthető!
www.rajka.hu

1
1
1
2
3
3
3
4
4

Decemberi gondolatok
Az Adventről sokaknak a karácsonyvárás jut
eszébe, holott ennél színesebb jelentéssel bír:
elmélyedést, belső, csendes várakozást Krisztus
eljövetelére. Használjuk ki az elkövetkezendő
időszakot arra, hogy felkészítjük testünketlelkünket az ünnepre, a kisded Jézus
befogadására
a
szívünkbe!
Kellemes
ünnepvárást kívánunk mindenkinek!
A Szerkesztőség

Kórustalálkozó Győrben
A rajkai Egyházi Énekkar és a Dunakilitiért
Egyesület Vegyes kara november 19-én 11
órakor a győri Székesegyházban püspöki
szentmisén vett részt, majd ezt követően
fellépett az egyházzenei kórustalálkozón. A
kórustalálkozót a győri Palestrina kórus
fennállásának 85. évfordulója alkalmából
Katona Tibor karnagy szervezte. A találkozón
10 kórus vett részt, amelyen szebbnél szebb
kórus művek hangzottak el.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

Programajánló
December 2. 15 óra Karácsonyi vásár az
iskolában.
December 2. 17 óra Kreatív alkotók adventi
kiállításának megnyitója a Faluházban.
December 3. 19 óra Második adventi
gyertyagyújtás
a
Szabadság
téren.
Közreműködik a Rajkai Nyugdíjas Kórus.
December 4. 13 óra Mikulás-túra, gyülekező 13
órától a polgármesteri hivatal előtt. Megjelenés
Mikulás
sapkában,
úti
cél:
Krisztus
Mennybemenetele Kápolna (Bezenye határ
fasor).
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Beszámoló az októberi testületi ülésről

intézményén keresztül ellátási szerződés útján
biztosítja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladatok ellátását a Rajkai
Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási
területén bejelentett lakcímmel rendelkező
lakosai részére. A képviselő-testület határozott a
Család és Gyermekjóléti Központ Intézményén
keresztül
biztosított
szolgáltatások
igénybevételéről is. A képviselő-testület arról is
döntött, hogy a Mosonmagyaróvár Térségi
Társulás Társulási Megállapodása 2017. január
1. hatállyal kiegészüljön Darnózseli Község
Önkormányzata, Hegyeshalom Nagyközség
Önkormányzata,
Jánossomorja
Város
Önkormányzata, Kimle Község Önkormányzata,
Lébény Város Önkormányzata, Mecsér Község
Önkormányzata
csatlakozásával
a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által
fenntartott, Kistérségi Egyesített Szociális
Intézményen keresztül, az idősek szakosított
ellátását biztosító: „Aranykor” Idősek Otthona,
Idősek
Otthona,
Idősek
Gondozóháza
intézmények szolgáltatásaihoz.

Elsőként a képviselő-testület elfogadta a
közterület
használat
szabályairól
szóló
önkormányzati rendelet módosítását.
Második napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló
rendelet módosítását.
Harmadik napirendi pontban a képviselő-testület
elfogadta az egyes szociális ellátási formák helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
A negyedik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott a nyugdíjasok
támogatásáról. A 2016. évben 4000-, Ft
támogatást állapít meg a rendelet feltételeinek
megfelelő támogatottak téli többlet kiadásának
enyhítésére.
Az ötödik napirendi pontban következőben a
képviselő-testület határozatot hozott a 2016. évi
közbeszerzési terv módosításáról.

Kilencedik napirendi pontban a képviselőtestület határozott a 2016. évi belső ellenőrzési
tervének módosításáról. A módosított belső
ellenőrzési terv alapján az ellenőrzésnek ki kell
térnie az Óvoda konyha működésének
hatékonyságára, a nyersanyag költségek és
térítési díjak megállapításának gyakorlatára és
szabályszerűségére, a készlet nyilvántartás és
felhasználás dokumentálására, a térítési díjak
beszedésének rendjére. Az ellenőrzött időszak:
2015. év és 2016. I. félév.

A hatodik napirendi pontban a képviselő-testület
úgy határozott, hogy megindítja a „Vállalkozási
szerződés Rajka Község Egészségházának
kialakítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást.
Az alábbi gazdasági szervezetek részére küldi ki
az ajánlati felhívást és dokumentációt: Óvár
Építőipari Kft. (Mosonmagyaróvár), Szabó és
Társa Belsőépítészeti Kft. (Mosonmagyaróvár),
FE-GE 2006. Kft. (Bezenye), Magdács
Építőipari
és
Kereskedelmi
Kft.
(Mosonmagyaróvár).

A képviselő-testület határozatot hozott az
Önkormányzat 2017. évi éves ellenőrző tervéről.

A hetedik napirendi pontban a képviselő-testület
határozatot hozott helyi ingatlanok térítésmentes
átvételéről.

A tízedik napirendi pontban a képviselő-testület
döntést hozott az Önkormányzata és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. között, a Rajka 1408 jelű
összekötő út 16+350 km szelvényében, közúti
csomópont kiépítése tárgyú konzorciumi
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról,
az Önkormányzat és a Strabag Kft. között a fent
említett csomópont kiépítésére vonatkozó
vállalkozói szerződés jóváhagyásáról, valamint
az önkormányzat és a Rajka Green Kft. között a
fent
említett
csomópont
kiépítésének

Nyolcadik napirendi pontban a képviselőtestület határozatot hozott arról, hogy egyetért a
Mosonmagyaróvári
Térségi
Társulás
Tanácsának határozatával, melyben a Család és
Gyermekjóléti Központ fenntartását 2017.
január 1. hatállyal Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata látja el. Határozatot hozott arról
is, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ
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költségviselésére vonatkozó településfejlesztési
szerződés jóváhagyásáról.

„építőkövekből” áll, hanem az azt létrehozó
emberekből is.
A faluház az iskolai szünetet és a karácsonyi
ünnepeket követően a felújítás előtt megszokott,
állandó programokkal és új rendezvényekkel
várja a művelődni vágyó lakosságot.
Pollák Eszter

A tizenegyedik napirendi pontban a képviselőtestület helyben hagyta egy rajkai lakos
település rendezési terv módosítása iránti
kérelmét ingatlan falusias lakóövezet besorolása
tárgyában.
Végezetül a polgármester rátért az aktuális
kérdésekre. A Laktanya-perben az ítélet ellen
fellebbezést nyújtott be az MS-RX Kft.
felszámolója, így az Ítélőtábla elé került az ügy.
Pollák Eszter

Iskolai hírek
November 7-én tartottuk meg a 3-4. osztályosok
számára
a
világtakarékossági
naphoz
kapcsolódó vetélkedőnket. 7 csapat mérte össze
ügyességét,
kreativitását,
tudását
a
takarékossággal,
pénzzel
kapcsolatos
ismereteiről.
A
Rajka
és
Vidéke
Takarékszövetkezet jóvoltából a legjobbakat
értékes nyereményekkel jutalmaztuk. Köszönjük
a támogatást!
Az iskolagyümölcs-program keretében, az 1-6.
évfolyam november 10-én, csütörtökön négyféle
zöldséget kóstolhatott meg, majd a beszállító
által biztosított, a korosztálynak megfelelő
foglalkoztató füzeteket töltöttek ki.
Zeneiskolánk tanárai - Deákné Juhász Éva,
Labancz János, Lakatos Tamás, Májer Dániel,
Nemes Zoltán - és művész-barátaik - Erdész
Gábor, Kovács Kitti, Vadász Attila - adtak
színvonalas koncertet november 23-án este
intézményünk dísztermében. Köszönjük a
vendég
előadóknak,
hogy
elfogadták
meghívásunkat
és
gyönyörű
játékukkal
megörvendeztettek bennünket.
Farkas János

A közösség szolgálatában

Hosszú, mintegy 7 hónapig tartó munkálatokat
követően 2016. november 19-én átadtuk a
funkcionálisan
kibővített
Faluházat.
A
kivitelezési munkálatokat a FE-GE 2006 Kft.
munkatársai
végezték.
A
Faluház
új
helyiségekkel bővült: egy szép és tágas
közösségi teremmel, megújult vizesblokkokkal,
büféhelységgel. A könyvtár fűtésrendszerét is
sikerült korszerűsíteni.
Az átadási ünnepségen a kicsiktől a nagyokig,
minden korosztály képviseltette magát egy kis
műsorral. Felléptek az óvodások, az iskolások, a
Ragendorf Tánccsopot, és a nyugdíjas kórus is.
A felújított épületrészt Kiss Miklós evangélikus
esperes áldotta meg.
Az átadás alkalmából községünkbe látogatott Dr.
Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára, aki beszédében
kiemelte, hogy egy közösség nem csak

A Faluház hírei
2016. november 15-én a győri Filharmónia
Magyarország Non Profit Kft. és a Békefi Ernő
Általános Iskola szervezésében az általános
iskolások és a helyi érdeklők Pergolesi: Az
úrhatnám szolgáló című barokk kisoperáját
tekinthették meg a Faluházban.
November 16-án este 18 órakor a könyvtárban
Harcsás Judit Lions-díjas újságírót láthattuk
vendégül, aki egy családias beszélgetés
keretében megosztotta tapasztalatait arról, mit
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tehet a rákbeteg annak érdekében, hogy betegen
is teljes életet élhessen.

A Rajkai Önkéntes Tűzoltó, Polgárőr és
Természetőr Egyesület hírei

November 24-én az önkormányzat és a német
önkormányzat a Faluházban tartotta testületi
ülését, utána 18 órakor a közmeghallgatást.

Október 29-én a tűzoltók a falu több pontján
gyakorlatoztak, majd utána vacsorával és
kötetlen beszélgetéssel zárták a napot.
Október
30-án
Hegyeshalom
határában
keletkezett tűzhöz történt riasztás, ahol a rajkai
tűzoltó raj is részt vett az oltásban.
November 11-én a polgárőrök biztosították a
lampionos Márton napi ünnepséget az Óvodától
a katolikus templomig.
A tűzoltók elszámoltak a BM Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé az elnyert
egyszeri pályázati összegről.
Sándorné Hönigmayer Erzsébet

November 25-én délután 14 órakor adventi
koszorúkészítést szerveztünk. Kiss Rita „Ritus
Art”
paverpol
(textilszobrász)
oktató
színvonalas, nagy sikert arató foglalkozást
tartott az új közösségi teremben.
November 26-án szombaton 18 órakor a
Pozsonyi Evangélikus Kórus koncertjén
vehettek részt az érdeklődők. A szlovák, magyar
karácsonyi énekeken kívül reneszánsz dallamok
is felcsendültek az est folyamán.

Borház
November 26. - Önkormányzat, Hármashatár Kft.
November 27. - Rajkai Horgászegyesület
December 2. - Rajkai Baráti Kör
December 3. - Rajkai Sportegyesület
December 5. - Polgárőrség
December 9. - CBA-s lányok és asszonyok
December 10. - Iskola Szülői Munkaközössége
December 11. - 40-esek

November 28-án a győri megyei könyvtár és a
mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár
támogatásával Ipcsicsné Gönye Anikó mosonmagyaróvári gyermekkönyvtáros látogatott el az
óvodába. Közös játékot követően a gyerekek
papírszínházi előadás keretében egy francia
mesével, a Fenyőlegendával ismerkedhettek
meg a gyerekek.
Pollák Eszter

December 16. - Tűzoltók
December 17. - Óvoda Szülői Munkaközössége
December 18. - Stáció Szabad Szövetségi
Egyesület Mosonmagyaróvár
December 23. - Rajkai Öregfiúk (gesztenyesütés)
December 31. - Rajkai Futókör
A Borházban összegyűlt adományokat jótékony
célra fordítjuk. Mindenkit sok szeretettel várunk!
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