Ravazd Község Képviselő-testülete
IL2-2l20I6.

JEGY ZO KONYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testiiletének 2016. március 16-án 18.00 órakor a Faluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Je l e n

v

annaft ; Feketén é Y ar ga Mária pol gármester,

Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely Szilvia, Vas Zsolt települési képviselők
Igazoltantávol lévő képviselő: Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea
Dr. Bertalarrné Jőzsa Judit jegyző,
B ekő Tamá sné igazgatási ftí elő adó, j egyzőkön yvv ezető.

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti a képviselő-testiilet tagjait, köszöni
megjelenésüket, megáIlapitja, hogy a képviselő-testiileti ülés hatarozatképes és az ülést
megnyitja.

A

polgármester a jegyzőkönyv vezetéséreBekő Tamásné igazgatási főelőadó személyétkérte
meg.

A
je

polgármester asszony megkérdezi
gyzőkönyw ezeíő szeméIy ét.

a

képviselő-testiilet tagait, hogy elfogadják-e a

A testiilet egyhangúlag elfogadta

a jegyzőkönyr,vezető
Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére,

A polgármester ismerteti

a

személyét,majd a polgármester felkérte

javasolt napirendi pontokat.

1.)

Ravazd Község Ön kormán yzata 201,6. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.'1

Szerv ezeti és Mű köd ési Szabályzat módosítása
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

3.)

Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

4.)

SzociáIis ügyek (zárt ülés)
Előadó: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Bekő Tamásné ig.ftíea.

FeketénéVarga Mária polgármester felkérte a képviselő testiilet tagjait, aki egyetért a javasolt
napirendek tfu gyalásával kézfelemeléssel szav azzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő+estülete

tartózkodás nélkiil a következő határozatot hozta:
9

5 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

/2016. (III. 1 6.) határ ozat

Ravazd Köz s é g Önkormanyzat Képvi selő-testijlete az
ülésre meghirdetett napirendi pontok tár gya|ását
elfogadja.

1.)

Ravazd Község Önkormán yzata 2arc. évi költségvetésének elfogadása
a jeg,,zőköry,v L sz. melléklete)

(A rendelet

A polgármester megkérdezi a képviselő-testiilet tagait, bogy az elmúlt testtileti ülés óta

van-e

módo sító j avaslatuk a kö ltségvetési rendele t tew ezetéhez.

Kérdés,hozzászőIás nem volt.

A

polgármester felteszi

költségvetés tervezetét.

a

kérdést,hogy

a képviselő-testiilet elfogadja-e az Önkormányzat

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testtilete

tartózkodás nélktil a következő rendeletet alkotja:

5 igen

szavazafral, ellenszavazat és

tl2016. (III. 17.) rendelet
Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete az
önkormányzat 2016. évi költségvetésétaz előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: 2016. március 17.
Felelős : FeketénéVarga };4;á,'ia polgármester
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
(A rendelet a jegyzőkönyv 2, számú melléklete)

Dr. Bertalanné Józsa Judit jeg}rző tájékoztatja a képviselő-testületet az SZMSZ átdolgozásának
szükségességéről, a múltkori testi,ileti ülésen felvetett változások miatt.

Megkérdezi a képviselő-testtilet tagait, hogy az elmúlt testtileti ülés óta van-e módosító
j

avaslatuk a tew ezethez.

Kérdés,hozzászőIás nem volt.

A polgármester asszony felteszi a kérdést,hogy
Működési Szab ályzat rendelet tew ezetét.

a képviselőtesttilet elfogadja-e a Szervezeti és

Ravazd Község Képviselő-testtilete 5 igen szavazatta|. ellenszavazat és tartózkodás néllail a

következő rendeletet alkotja:

2l20t6. (III.29.) rendelet
Ravazd Község Önkormányz aténak Képviselő-testtilete az
önkormányzat Szervezeti és Működési SzabáIyzat
rendeletét az előterj esztés szerint elfo gadj a.
Határidő: 2016, március 29.
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
3.)

Egyebek

a)

Rendezési terv

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testtilet tagsait, a rendezési terv módosítással
kapcsolatos szakhatósági véleményekről, melyet írásban is megkrildött minden képviselő részére.
A képviselő-testiilet tag|ai teljes mértékben megismerték a hatósági állásfog|alásokat, azt
tudomásul vették.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartó zkodá s

nélkiil a következő határ o zatot

5 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

ho zta:
10

l2B1 6. (III.

1

6.)

határozat

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete
megismerte és tudomásul vette a Ravazd község
településrendezési tetv módosításához kapcsolódóan
érkezett szakhatósági állásfo glalásokat.

Határidő: azonnal
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester

b) Kovács Ferenc Márton

és Nagy

Miklós kórelme

a rendezési

terwel kapcsolatban

FeketénéVarga Mária polgármester ismerteti Kovács Ferenc Márton és Nagy Miklós rendezési
tervvel kapcsolatos észtevételét,annak módosításának szükségességét,melyet aláírattak az
Orhegyi utcai lakosokkal is.

Polgármester Asszony elmondja, hogy a rendezési tervet 2008. évben a jogszabályi előírásoknak
megfelelően készítette el a TER-HÁLÓ rFr.
Azőta egy alkalommal került módosításra 201a évben, és most van folyamatban az újabb
módosítás a kiilönböző területi egységekre vonatkozóan.
A képviselő-testtilet a módosításokat együtt kezelve, 2015. ápilisában járult hozzá a rendezési
terv módosításának megkezdéséhez.
Több véleményezésiszakaszt követően az előbb hozott hatérozat ismeretében kerülhet a Megyei
Főépítészelé az írásos anyag. A jóváhagyást követően Ravazd Község Önkormányzat Képviselőtestiilete a véglegesített módosításról rendeletet alkot.
Mindaddig amig ezen rendelet nem kerül megalkotásra, a jelenleg érvénybenlévő elfogadott
rendezési terv van hatályban, annak előírásait kell alkalmazni.
Az Őrhegy utcában a jogszabályi előírásokat figyelembe véve az űt szé|esítéséreirányulóan
szab ály o zási vonal került bej e gyz ésre.
Az Orhegy utcában ezidáig a forgalom nem indokolta azt, hogy ezen útszélesítésimunkálatokat
megvalósítsuk, viszont több telek beépíthetőségeesetében problémákat vet fel.
Szántó Barnabás kérésérea módosítás egyrésze megkezdődött, de nem érinti Kovács Ferenc
Márton birtokában lévő területeket.
A véleményezésezen tenileti részekre nem vonatkozlk, igy a jelenlegi módosítás során
figyelembe venni nem tudja a rendezési terv készítője.
Ezen kérelmet kiilön, újabb eljárás keretében kell lefolytatni.
A képviselő-testiilet a kérelmet támogatja, mert az elmúlt időszak nem indokolta a területi resz
jelenleg érvényben lévő rendezési terv szerinti megvalósítást.

Ravazd Község Képviselő-testtilete 5 igen szavazattal, el\enszavazat és tartőzkodás nélktil a
következő határ o z atot ho zta:
11 l

2016. (III. 1 6.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testtilete a
rendezési tetv módosításhoz kapcsolódó lakossági
kérelmeket megismerte, tudomásul vette. Jelenleg a
rendezési terv módosítása utolső fázisban van, melyhez
kapcsolódóan a rendeletalkotás Gy-M-S Megyei Főépitész
szakmai véleményeután a későbbi testületi ülések
valamelyikén töfténik.
A lakossági kérelmek új rendezési terv módosítási eljárást
tesznek szükségessé,amely a folyamatban lévő módosítást
követő rendeletalkotás után lehetséges.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: folyamatos

c)

Paphegy utca II. szakasz

Poigármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Paphegy utca burkolat
megerősítése 2016. március 2l-vel megkezdődik. Korábban arról mfu tájékoztatta a képviselő4

testtiletet, hogy ezen II. szakasz a Vörösvári úttól a buszfordulóig fog megújulni, 400 m
hosszúságban.
Az ítszakaszra kétrétegű aszfaltbeton burkolat kerül.
A lakosság kiértesítésemegtörtént. Az aszfaltozási munkálatok várbatőan 3 napot fognak igénybe
venni, melynek idején a buszok nem tudnak felmenni a Paphegy utcán, ezéfi. a buszközlekedést
igénybevenni szándékoző lakosok az Országút utcai buszvárókban tudnak a járatol<ről le- és
felszállni. Erről a lakosságot és a közlekedési társaságot lnilön értesítjük.
A Paphegy utca felújítási munkálatainak várható befejezési időpontja: 2016. áptíIis 29.

d)

82.sz.főút

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a 82. sz. főútvonal burkolaterősítési munkáit
a STRABAG KFT foga végezni. Jelenleg a forgalomtechnika tervezése van folyamatban, majd
azt követően a kitáblázást a Magyar Közút Kht fogja végeznl Az űtszakasz burkolaterősítése a
Pannonhalmi bejárótól kb. 150 m-re kezdődik (ahol a pihenő becsatlakozik) és aRavazd terület
végétjelző tábláig tart, mely aFa|uházzal pont szemben van. A munkák várható kezdési ideje
2016. ápnlis közepe.

e)

Kamerarendszer

képviselő-testiilet tagtrait, hogy a PATENT
Biztonságtechnika Kft elkészítette árajád,atát a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséreRavazd
Polgármester Asszony tájékoztatja

a

közígazgatási területére vonatkozóan.
Korábban több aikalommal bejárást végeztek a cég szakemberével, és felmérték a helyi
igényeket, arra vonatkozőan, hogy milyen épületeket és milyen csomópontokat szeretnénk
megfigyelés alá bevonni .Íey u településen átha\adő forgalom teljes mértékben megfigyelés alatt
tartható a kamerák segítségével.
Polgármester Asszony az fuajínlatot rendelkezéséte bocsátja a képviselő-testtilet tagjainak,
melyek fotóval illusáráltak.
Az árajánlat bruttó 8,062.595,-Ft.
Amennyiben páIyázati lehetőség adódik, célszenílenne abból megvalósítani, de ha a képviselőtesti,ilet a későbbiekben úgy dönt, saját erőből is megvalósítható, mert az összeget tervezttik
költségvetésünkben.

f)

Játszőtér

Polgármester Asszony elmondja, bogy az esési terek kialakításához megrendelte a faanyagot,
melynek száIlítását követően azonnal nekiállunk a terek kialakításához, mivel addigra
remélhetőleg sikerül kiszedni a ftildmennyiséget, amely időjárás fiiggő. ..
Azt követően pedig rögtön megrendeli a gyöngykavicsot az öttevényi KOKA Kavicsbányában.

g)

Multifunkciós pálya

Feketéné Varga Mária polgármester tájékozatja a képviselő-testiiletet, hogy árajánlatot kért a
Geo-Elit Kft vezetőjétől, Tomo!ák Zsolttől a térburkolatos lépcső kialakításához, 1Il. a pálya

közvetlen kömyékének fiivesítéséről,továbbá a teljes labdafogó háló tökéletes kialakításához,
melyről már korábban beszéltek.
Továbbá elmondja, hogy a játszőtér faanyagával együtt a KAEG ZRT győrszemerei telepétől
megrendelte a korláthoz szükséges anyagokat is.

h)

Nemes Terézia adománya

Polgármester Asszony megbeszélést folytatott a tagintézmény vezető asszonnyal Kissné Kósa
Gízellával, és Szabóné Pacsai llona pedagógussal, volt képviselő asszonnyal az iskolai eszkőz
igényről, melyet ezen adományból részben ftnanszirozni tudnánk. Minden területre vonatkozóan
kérte ezen tárgyi eszközök felmérésétaz intézményben. Polgármester Asszony a listát felolvasva,
a hiányosságok sorát meglehetősen hosszúnak tartotta, s úgy gondolta, hogy a nagyobb értékeket
képviselő eszközöket tartja fontosnak, a többit, az aprőbb dolgokat pedig a fenntartó bíztosítsa az
intézmén5mek.
A képviselő-testrileti tagok ezzel egyetértettek, és úgy döntöttek, hogy ezen listából váIasúva, a
tárgy eszközök 2016. szeptemberében kerülnek átadásra az intézményrészéreünnepélyes
keretek között. (pl. évnyitó)

Béla kút
Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testület tagtrait, hogy a Faluház terület
összevonásával együtt, elindítja a 3007 hrsz-ú területből az űj la,lt 10 x 10-es területének
kiemelését, valamint a B éla-kut és az

j)

1,1j

kut lefolyój ának vázrajzon történő feltiintetését.

Jótékonyságifőzőnap

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a szewezés folyamatban van, képlékeny,de

rövid időn belül összeáll a kulturális és a főzőprogram.
A támogatók sora is bővül, bár több esetben kapott visszajelzést arra vonatkozőan, hogy ők már
támogatási szándékukat valamilyen formában kifejezték a család felé.
Események

k)

Polgármester Asszony té$ékoztatjaa képviselő-testiiletet a kőzelgő ünnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel várnak minden képviselő asszonyt és urat. (Pl.: locsolónap - március 28.) A
meghívót személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.
Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 20.00-kor
Iezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.
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FeketénéVar§a Mária

polgármester
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Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

