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Rendőrségi Felhívás!
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Önkormányzat
Kérnénk a lakosságot az
Ügyfélfogadási rend
betartására. Ezzel is
segítve munkánkat.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak illetékességi területünkön az úgynevezett trükkös lopások,
melyek az alábbiak: az elkövetők általában tüzifa értékesítésével, termék vásárlásának ürügyével.
Gáz vagy villanyóra leolvasónak, nyugdíjfolyósító munkatársának, lépcsőházakban takarítónak
adják ki magukat, jellemzően idősebb személyeket szemelnek ki és szinte mindig legalább ketten
érkeznek, SZINTE KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEN ESETBEN NAGY CÍMLETŰ BANKJEGGYEL
AKARNAK FIZETNI, VAGY ENNEK FELVÁLTÁSÁT EGYÉB ÜRÜGGYEL KÉRTÉK, a pénz
felváltása után valamilyen okkal (pl. vizet kér egyikük, vagy wc-re szeretne menni) elterelik a
figyelmet, amíg a sértett nem figyel, a korábban pénzvisszaadás miatt előkészített megtakarított
összeget ellopják! A FENTIEK MIATT NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK, HOGY: az Önhöz becsengető
idegeneket semmi esetre se engedje be, legyen figyelemmel az utcába, lakókörnyezetébe érkező
idegenekre, az ismeretlen, gyanús személyeket vagy járműveket jelezze a rendőrség felé, ha már
megtörtént a baj, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112, 107, vagy a 06- 99/311-234-es
telefon-számon, próbálja meg minél jobban megfigyelni az elkövetőt, az általa használt járművel,
annak rendszámát, a rendőrség kiérkezéséig kérjük, ne nyúljon azokhoz a dolgokhoz, amelyeket
az elkövető megfoghatott.

Ügyfélfogadási rend:

MÉG EGY JÓ TANÁCS: NAGY ÖSSZEGÜ MEGTAKARÍTOTT PÉNZÉT LEHETŐLEG TARTSA PÉNZINTÉ-

hétfő: du. 13 – 17 óráig

ZETNÉL, VAGY HELYEZZE EL OTTHONÁBAN TÖBB HELYEN, KISEBB ÖSSZEGEKBEN.

kedd: de. 9 – 11 óráig,
du. 13 – 16 óráig

Köszönjük figyelmét!

csütörtök:

de. 9 – 12 óráig
a többi napon nincs
ügyfélfogadás

Orvosi Rendelő
Háziorvosi Rendelő
Fő u. 102.
Tel.:+36/99/355-024
Háziorvos: Dr. Bóna István
Rendelési idő:
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök,
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00
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Szerda 15: -18:
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Szerkesztőség
E-mail: info@atiweb.eu
E-mail: titkarsag@fertorakos.hu
Telefon: 0620 393 1919

Sopron-Fertőd Kistérség.
Többcélú Társulása

Iskolai programok
Programok, rendezvények az iskolában

2011
Március

Rákosi Hírmondó
Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatója

E számunk
tartalmából
Temetői nyitva
tartás

Tisztelt Fertőrákosiak!
Kérem járuljanak hozzá adójuk 1% -ával iskolánk rendezvényeinek,
eszközeinek gyarapításához!
"Fertőrákosi Általános Iskoláért " Alapítvány
18534128 - 1 - 08
Horváthné Bóka Zsuzsanna
igazgató

Rákosi Hírmondó 2011. Március Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatója www.fertorakos.hu

A Rákosi Kőfejtő bérbeadása 2 - 5. oldal
A Rákosi foci ügy 3 .oldal

Március 1-től Október 28-ig
06-20 óráig

Iskolai versenyeredmények 4. oldal
Iskolai programok 6. oldal

Október 28-től - November
06-ig
06-22 óráig
November 07-től - Február
28-ig
07 órától sötétedésig

Programajánló

Visszatekintés februárra:
o Február 8-ától kezdődően úszni járnak 2. osztályosaink 15 alkalommal;
o Február 18-án délután a felsősök farsangoltak;
o Február 22-én az alsó tagozatosok nyílt napon látták vendégül az érdeklődő szülőket;
o Február 24-én az 5. osztályosoknál tartottunk nyílt napot;
o Február 25-én délután farsangoltak az alsósok;
A farsangi rendezvényről rövid időn belül felkerülnek a fotók az iskola honlapjára.
Márciusi rendezvényeink:
o Március 2-án leendő első osztályosainkat ½3-tól várjuk egy kis játékra, éneklésre,
színezésre és még sok más érdekes dologra a középső iskolába. A gyerekek és szüleik
megismerkedhetnek az alsó tagozat pedagógusaival, az alsósok épületével;
o Március 7-8-án 9 órától 16 óráig zajlik az 1. osztályosok beíratása az új iskola
titkárságán.
o Március 11-én 12 órától tartjuk az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére
készült ünnepi műsorunkat az iskola tornatermében. Az idén a 3. és 4. osztályosok
örvendeztetnek meg szereplésükkel minket. Rendezvényünkön szívesen látunk minden
ünnepelni vágyót!
o Március 19-én tanítási szünet lesz!
o Március 21-23-ig tavaszi papírgyűjtést szervezünk a megszokott módon, a reggeli és a
délutáni órákban. A befolyt összeg a diákönkormányzat kezelésébe kerül, ebből
finanszírozzuk szabadidős rendezvényeinket.

Köszöntő, Főzőverseny 1. oldal

Lövő és Vidéke
Takarékszövetkezet
Fő utca 110
Tel.:+36/99/530-015
Fax:+36/99/530-016

Honlap linkek
www.fertorakos.hu
www.fertorakosvendegvarok.hu
www.nemetegyesuletfertorakos.hu
www.tuzoltok-fertorakos.hu

Rendőrségi Felhívás 6. oldal

Tisztelt Fertőrákosiak!
Ismét megragadom az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki Önöknek.
Köszönöm:
• Németh Attilának, hogy traktorjával segített
az őszi lombok összegyűjtésében
• Horváth „Tanti” Zoltánnak és Dr. Tóka
Józsefnek a hó eltakarítását
• az idősek köszöntésekor Szentesiné Szabó
Évának, Havasiné Szalai Mónikának, az
első, a negyedik és a hetedik osztály
tanulóinak a műsort, Fojtyik Józsefnek és
munkatársainak a hely biztosítását és a
teát, Kovács Palinak a forralt bort és Tatai
Lacinak a remek zenét
• Winkler Imrének az ingyenesen végzett
javítási munkákat
• az Óévbúcsúztatón a Rákosi Fúvósoknak a
műsort, Linde Karnernek és Sepp Reutznak
az anyagi támogatást, Tatay Józsefnek és
Juliannának a finom süteményeket,
Hirschler családnak a pattogatott kukoricát,
Bögiéknek a kenyeret, Kovács Palinak a
forralt bort
• Pataki Józsefnek a fertőrákosi honlap szép
fotóit!
Szeretném megkérni Önöket, hogy a tavaszt
várva mindenki szépítse környezetét. Tegyünk
rendet a házaink előtt a magunk és az
idelátogatók megelégedésére!
Köszönettel:
Baltigh Márta polgármester

Fertőparti
Lovas Fesztivál - Főzőverseny kiírás
2011.06.25.
A főzőversenyre nevezési díj nincs.
Fertőparti települések 5-6 fős csapatai
nevezhetnek, minden település egy csapatot
indíthat.
A rendezők csapatonként 5 kg szürkemarha
húst biztosítnak a helyszínen, a többi
alapanyagról minden csapat maga gondoskodik. Tányérról, evőeszközről és kenyérről a
szervezők gondoskodnak.
Standok, illetve főzőhelyek elkészítése a
csapatok feladata, ami szintén díjazásra kerül.
A bográcsot, tűzifát, konyhai eszközöket,
minden csapatnak magának kell biztosítani.
A verseny 13.00 és 18.00 óra között zajlik.
A zsűri több szempont szerint fog értékelni.
Illat, Látvány, Recept különlegessége, eltérése
a megszokottól. És természetesen, ami a
legfontosabb: az íz
A díjak a következő kategóriában kerülnek
kiosztásra:
1. A legjobb étel
2. A legszebb stand
3.A legvidámabb főzőcsapat
Jelentkezési határidő: 2011.04.15.
A csapatok jelentkezését az önkormányzaton
kérjük leadni.
Több jelentkező esetén sorsolással döntünk a
résztvevő csapatkapitányok segítségével.

Kőfejtő Fertőrákos

Kőfejtő Fertőrákos

Tisztelt Fertőrákosi Lakosok!

Kőfejtő
Fertőrákos Fő u. 1.
Telefon
0620/2490989

Nyitvatartás:
Január: zárva
Február: 9-16 óráig
Március: 9-17 óráig
Április: 9-18 óráig
Május-szeptember: 819 óráig
Október: 9-17 óráig
November-december:
9-16 óráig

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésén
elfogadta a 19/2011. (III. 3.) KT határozatot, melyben felhatalmazta a Polgármester Asszonyt Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő, a fertőrákosi Kőfejtőre vonatkozó földhasználati jogot
alapító szerződés ellenjegyzésére.
A szerződés településre gyakorolt hatása miatt összefoglalnánk a szerződés megkötéséhez vezető
történéseket.
1. Fertőrákos és Sopron Önkormányzata 1994. augusztusában megállapodást kötött, melyben „a
Barlangszínházra 25 éves időtartamra ingyenes és kizárólagos használati jogot biztosít
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére”.
2. Ezt a szerződést 1997. decemberében a két önkormányzat módosította 40 évre, azaz 2034-ig.
3. A megállapodásban foglaltatik Fertőrákos részére először 4, majd a módosítás nyomán 8
alkalom, „a barlangszínház közösségi célra történő ingyenes használata”, valamint az, hogy
Sopron vállalja a Barlangszínház állagmegóvását és
- pénzügyi lehetőségeinek
függvényében - annak fejlesztését.
4. Az 1994-ben megkötött és 1997-ben módosított szerződésben szereplő, fertőrákos 345 hrsz
(ún. Kopárság) tulajdoni arányának átírása Fertőrákos 1/1 tulajdonába nem történt meg. Az
átvezetés ügyintézését és költségeit akkor Sopron vállalta, és tekintettel arra, hogy ez a mai
napig nem történt meg, ezért a 2011-ben a földhasználati jogot alapító szerződés addig nem
lép hatályba, amíg ezt a szerződéses kötelezettségét Sopron nem teljesíti.
5. Fertőrákos és Sopron Önkormányzata képviseletében - Képviselő-testületi felhatalmazással a két polgármester 2009. április 8-án kelt Együttműködési Megállapodásban kifejezték „azon
szándékukat, hogy a fertőrákosi, egykori kőfejtő területén működő Barlangszínház
rekonstrukciója és a témapark kialakítása a Felek aktív közreműködésével és egymás
kölcsönös segítésével megvalósuljon kiemelt projekt keretein belül”.
6. A megállapodásban szerepel, hogy az „Együttműködő Felek megállapodnak abban, hogy a
projekt során létrejött létesítmény üzemeltetője SMJV Önkormányzata lesz…”, tekintettel arra,
hogy Fertőrákos a projekt 150 millió forintos önrészét és annak járulékos költségeit nem tudta
vállalni.
7. A Kőfejtő területén lévő magántulajdonos a ’90-es évek végén saját tulajdonú 75 nm-es
telekrészére 200 nm-es vendéglőt épített. Annak érdekében, hogy használatbavételi
engedélyt kaphasson, az akkori faluvezetés a Kőfejtő területéből 125 nm-t eladott részére. Így
egy osztatlan közös tulajdon keletkezett. A pályázat beadásának feltétele volt az osztatlan
közös tulajdon megszüntetése, mely kölcsönös területcserével történt meg.
Fertőrákos és Sopron Önkormányzata a tárgyalások során folyamatosan egyeztetett egymással és
különböző szerződés-tervezetek születtek arról, hogy a projekt megvalósítása érdekében a
földhasználat milyen formában és feltételekkel valósuljon meg.
A 2011. március 3-i Képviselő-testületi ülésén elfogadott földhasználati jogot alapító szerződés főbb
pontjai a következők:

- Fertőrákos Önkormányzata a szerződés aláírásával hozzájárulását adja a beruházás
megvalósításához azzal a feltétellel, hogy közös tulajdon nem keletkezik és a Kőfejtő
továbbra is Fertőrákos Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában marad, ezért
Sopron a beruházással érintett területeket nem adhatja el, nem terhelheti meg, és a
beruházás eredeti célkitűzéseitől eltérően nem hasznosíthatja.
- A beruházás kapcsán megvalósuló valamennyi felépítmény Sopron tulajdonába kerül.

Fertőrákosi
Barlangszínház

- A hatályos jogszabályok alapján földhasználati jogot csak határozatlan időre, illetve az
épület fennállásáig lehet kötni, ezért határozott ideig tartó, ilyen jellegű szerződés
megkötésére nem volt mód.

Jegyiroda
Cím: Sopron
Széchenyi tér
17-18.

- A Felek ezt a földhasználati jogot alapító szerződést 2034-ben felülvizsgálják, tekintettel
a jelenleg hatályban lévő 1994-ben megkötött és 1997-ben módosított szerződésekre,
mely 2034-ig adta ingyenes használatba a Barlangszínház hasznosítását Sopron
részére.

Liszt Ferenc
Konferencia és
Kulturális Központ

- Sopron a rendes gazdálkodás által indokolt mértékben, rendeltetésszerűen, az ingatlan
érték és állagmegóvó kötelezettségének terhével köteles használni az ingatlant.
- Sopron kötelezettséget vállal arra, hogy évente legfeljebb 8 alkalommal egy-egy napra a
Barlangszínház és Kőfejtő területét Fertőrákos Önkormányzatának helyi és közösségi

Telefon
99/517-517
99/517-542
Nyitva:
H-P: 9-17 óráig
Szo: 9-12 óráig

célra történő használatra ingyenesen lehetőséget biztosít.
- A földhasználati jog ellenértékeként Sopron minden évben 20.000.000 Ft + ÁFA, azaz
húszmillió forint inflációkövető díjat fizet Fertőrákos Önkormányzatának.
Tájékoztatom

a

T.

Lakosságot,

amennyiben

a

földhasználati

jogot

alapító

szerződés

önkormányzatunk hibájából nem lép hatályba, Sopron Önkormányzatának Polgármesterének
tájékoztatása alapján Fertőrákos Önkormányzatát beperlik biztatási kár jogcímén, melynek összege
meghaladhatja a 80 millió forintot is, illetve Sopron Önkormányzata kivonul a Barlangszínházból,
ezáltal az ott tartandó színházi előadások meghiúsulnak.
A

fentiekre

tekintettel

a

Bányakapitányság

éves

felülvizsgálatának

díját

is

Fertőrákos

Önkormányzatának kell viselni, amely 6 millió forintot is meghaladó összeg lehet.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Sopron által megterveztetett, a Kőfejtő területén létrehozandó
épületek és a Barlangszínház tervei a Polgármesteri Hivatalban - előzetes egyeztetést követően megtekinthetőek.

Kelt Fertőrákos, 2011. március 7.
Baltigh Márta
Polgármester

dr. Nagy Attila
Jegyző

