Ravazd Község Képviselő-testülete
II2-512016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testiiletének 2016. május 26-án 18.00 órakor a Faluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannaÉ: Feketéné Varga Maria polgátmester,

Farkas Sándor, Molnárné Yarga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely
Szilvia települési kópviselők
|gazoltantávol lévő képviselő: Vas Zsolt
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző,
Bekő Tamásné ig.ftíelőadó

a képviselő-testiilet tagait, köszöni
képviselő-testtileti ülós határozatképes és az ülést

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti

megielenésüket, megállapítja, hogy
megnyitja.

a

A

polgármester a jegyzőkönyv vezetéséreBekő Tamásné igazgatási főelőadő személyétkérte
meg.

A
j

polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testiilet tagsait, hogy elfogadják-e a
egyzőkönyw ezető személy ét.

A testtilet egyhangúlag elfogadta
Bekő Tamásnét

a

a

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv vezetésére.

Polgármester Asszony

a

személyét,majd a polgármester felkérte

jegyzőkönyv hitelesítéséreMolnáméYarga Tímea képviselőt javasolja.

FeketénéVarea Mária polgármester felkérte a képviselő testrilet tagsait, aki egyetért a javasolt
e gyzőkönyv
hitelesítő sz emélyével,kézfel emeléss el szav azzan.

j

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélktil a következő határozatot hozta:

26

6 igen

szavazattal, ellenszavazat

/2016. (V.26.) határ ozat

Ravazd Közsé g Önkormányzat Képviselő-testtilete a
képviselő testiileti jegyzőkönyv hitelesítésévelNagy
Csaba képviselőt bízza meg.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: azonrta!
L

és

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontot.
1.)

Ravazd Község Ön kormán yzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

2.) Ravazd Község Önkormán y zat 2015. évi zárszámadása
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester
3.) 2015. évi belső ellenőrzés elfogadása

Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester
4.)

Egyebek
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

5.)

Szociális ügyek (zárt ülés)
Előadó: Dr. Bertalanné JőzsaJudit jegyző
Bekő Tamásné ig.főea.

FeketénéVarga Mária polgármester felkérte a képviselő testtilet tagait, aki egyetért a javasolt
napirendi pont tárgyalásával kézfelemeléssel szavazzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélkiil a következő határozatot hozta:
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6 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

/2016. (Y .26.\ határozat

Ravazd Köz s é g Önkormrányzat Képvi selő-testtil ete az
ülésre meghirdetett napirendi pont tárgyalását elfogadj a.

1.)

Ravazd Község Ön kormán yzat 2a15, évi költségvetésének módosítása
a jeg,lzőkbnyl ]. sz. melléklete, a rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

(az előterjesztés

FeketénéVarga Mária polgármestet az előterjesztés alaplán ismerteti a képviselő-testtilettel a
2015.IV. negyedéves költségvetési előirényzat módositásának okait. A napirendi ponthoz kérdés,
hozzászőlás nem volt.
FeketénéVarga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testtilet elfogadja-e a
20I 5 . IV. féléviköltségvetési előirányzat módosítását.
Ravazd község Önkormányzat képviselő-testtilete 6 igen szavazatlal, ell,enszavazat és tartózkodás
nélktil a következő rendeletet alkotja:

412016. (V.31.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányz at 20 I 5 . évi kö ltségvetésének módo sításáról
szóló rendeletét elfogadj a.

Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző
Határidő: 20í6. május 31.

2.) Ravazd Község

Ön kormán yzat 2015. év i zárszámadása
jegyzőköryn
(a rendelet a
3. számú melléklete)

FeketénéVarga Mária polgármester té4ékoztatja a képviselő-testiiletet, hogy

a

zárszámadási

rendelet elfogadásának határideje május 31.

A napirendi ponthoz kérdés,hozzászőIás nem volt.
Feketóné Varga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testtilet elfogadla-e az
önkormányzaí2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zátszámadási rendeletét.
Ravazd község Önkormányzat képviselő-testiilete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélhil a következő rendeletet alkotja:

s?arc. ry31.) rendelet
Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testtilete az
önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
szőIő zár számadási rendeletét elfo gadj a.

Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Határidő: 2016. május 31.

3.) Belső ellenőrzés
FeketénéYarga Mária polgármester az előteqesztés szerint tájékoztatla a képviselő-testiiletet a
belső ellenőrzés eredményéről. A tavalyi év belső ellenőrzési témí$aaz ,,lnformatikai
szabáIyozás, működés, védelem, jogosultságok, alkalmazások, e-adatrendszer, honlap
működtetés" című témakör volt.

A napirendi ponthoz egyéb \érdés,hozzászőIás

nem volt.
3

FeketénéVarga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testiilet elfogadja-e a
belső ellenőrzési j elentést.

Ravazd Község Önkormányzat kópviselő{estülete
tartózkodás nélktil a következő határozatot bozta:

6 igen

28 l 2016.

szavazattal, ellenszavazat

és

(V.26.) határ ozat

Ravazd Köz ség Önkormanyzatának képvi s elő-testiil ete
az ,,Informatikai szabáIyozás, működés, védelem,
jogosultságok, alkalmazások, e-adatrendszer, honlap
működtetés" című,2015. évre vonatkozó belső ellenőri
vizs gálatról készült j elentést elfogadj a.

Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző
Határidő: azonnal

4.)

Egyebek

a.)

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, tájékaztatő
eljárásokról

a

jegyzői hatáskörben történő

FeketénéVarga Mária polgármester ismerteti a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
tevékenységérőlszóló beszámolój át. ( A beszámoló a jeg,lzőkónyv 4, számú melléklete)
A beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nem volt.

Ezt követően FeketénéVarga Mária polgármester átadja a szőt Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyzőnek. A Jegyző Asszony a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi feladatok eilátása, illetve a
jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intélkedések2015. évi átfogó értékelését
ismerteti. (A
beszómoló a jegyzőkonyv 5. számú melléklete.)
A jegyzői beszámolóval

kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nem volt.

FeketénéVarga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testulet elfogadja-e a
Gyermekjóléti Szolgálat illetve a jegyzői hatáskörben 2015. évben tett intézkedésekről szóló
beszámolókat.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testtilete
tartózkodás nélhil a következő határozatot hozta:

6 igen

szavazatlal, ellenszavazat

és

29 12016. (V.26.)

határozat

Ravazd Község képviselő-testíilete elfogadja, a
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2015. évben
végzett tevékenységről, valamint a 2015. évi
gyámhatósági tevékenységről, az önkormányzat áItal
nyujtott p énzbeli, természetbeni ellátásokr ől, a jegyzői
hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló
átfogó értékelést.

képviselő-teshilet utasítja a jegyzőt,
beszámolót a gyámhivatal részérekiildje meg.

A

hogy

a

Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Határidő: azonnal

b.) Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde

intézménlvezetői állás

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testiiletet, hogy meghirdetésre kenil
a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szőIő" 1992. évíXXXil. Törvény 20lA. § alaplán a Ravazdi

Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde intézményvezetői állása. Apályázat benyújtásának
határideje: 20l6.július 8. Az állás 20í6. augusztus 16. naplátől tölthető be.

6 igen

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete

tartózkodás nélktil a következő

határozatot hozta:

szavazattal, ellenszavazat és

30 12016. (V.26.) határ azat

Ravazd Köz
meghirdeti

sé

a

g Önkormányz atínak képvi selő-testtil ete
Ravazdi Nyitnikék Ovoda, Egységes

Óvoda-B ölcsöde

intézményv ezetői áIIását.

Megbízza a polgármestert az állás meghirdetésének
kőzzététe|érea Közigállás honlapján és a
wwr.v.ravazd.hu honlapon.

Felelős: FeketénéYarga Mária polgármester
Határidő: 201'6.június 7.

c.) Közvilágítás korszerűsítése
Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy több mint
10 év telt el azőta, mikor Ravazd községbe a kőzvilágitás korszenísítéséresor került. Ennek
fenntartási ideje letelt, és egyre gyakoribbak a karbantartási tevékenységek e tekintetben,

Velünk együtt sok település gondolkodik a közvilágítás korszerűsítésében, hogy energíát, ezá|tal
p

énzt takaútha s s on me g.

Az ENERIN ENERGIA ÉSrXlNOVÁCtÓ vezető tanácsadója Magyar Tibor keresett

meg azzal,
hogy cégük több mint 10 éve foglalkozik kőzvilágítás korszerűsítéssel,üzemeltetéssel. Az elmúlt
évek közvilágítás számlái átadásra került részére,és ez alapján készítette el a mindenki számára
kiktildött írásos qínl,atot. (Az ajánlat a jeg,,zőkönyv 6. sz. melléklete)
Megkértem arra, hogy a mai napon mutassa be a cég qán|atát, valamint azért, hogy a képviselő
testiileti tagok kérdéseire válaszolni tudjon.

Magyar Tibor vezető tanácsadó ismerteti és bemutatj a a cég működését, referencia munkáit.
Elmondja, hogy a cég, a korszenísítéshezszükséges pályázatot teljes egészébenelőkésziti, a
szükséges hatósági engedélyeketbeszetzi, polgármesternek más feladata ezügyben nincs, csak a
szerződés aláirása.
FeketénéVarga Mária polgármester kérdezí,hogy a lámpatestek cseréje hogy működik, mennyi
időt vesz igénybe.

Magyar Tibor elmondja, hogy jelenleg Ravazd községben t44 lámpatest van felszerelve. Ez a
lámpatest szám a helyi igényeknek megfelelően növelhető. Ennyi lámpatest cseréje I-2 nap. A
lakosság ez idő alatt nem marad közvllágitás

nélkül.

FeketénéVarga Mária polgármester megkérdezi, hogy ha megtakadtást eredményez a
közvíIágitás korszerűsítés - tehát kisebb összegű részszámlák kerülnek kifizetésre - az áIlami
flnanszitozás összege is csökken.

Magyar Tibor elmondja, hogy a költségek több dologból tevődnek össze. A villamosenergia
díjból, a rendszerhasználati díjból és a rendszer karbantartásból. Összességébenkell a
me gtakadtást érteni, mely száms zahJlag kimutatott.

Székely Szilvia képviselő asszony érdeklődik, hogy az E-ON oszlopai maradnak-e továbbra is,
valamint az oszlopokon lévő aktív elemek maradnak-e? Kérdésemég, hogy az oszlopről leszerelt
dolgok visszakerülnek-e az E-ON-hoz?
Magyar Tibor elmondja, hogy az oszlopok térmészetesen maradnak a rajta lévő aktív elemekkel
együtt, csak a lámpatestek cserélődnek. A leszerelt dolgok visszakerülnek az E-ON tulajdonába.
Sipák Norbert képviselő kérdése,hogy ha létrejön a korszerűsítés, a hibabejelentés kihez fog
tartozní?
Magyar Tibor váIaszában elmondja, hogy a rendszerkarbantartást végző céghez. Amennyiben a
képviselő-testtilet az ő cégüket választja ki a közvilágítás korszerűsítésre, akkor az
üzemeltetéssel, rendszerkarbantartással kapcsolatos feladatokat is ők végzíkel. Szerződéses
partnerein kereszhil végzi a cég.

Ravazd Község Képviselő-testiilete 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil a
következő határ o zatot

ho zta:

3l

12016. (V .26.) határ

ozat

Ravazd Közsé g Önkormányz atának Képviselő-testtilete
megismerte az árajánlatot, az előterjesztést tudomásul
vette.

Elhatározza, hogy

a

bemutatott referencia munkák
(Pápateszér, Bakonyszentiván, Lovászpatona)
megtekintése utén Llozza meg végleges döntését a
településen történő közvllágítás korszerűsítéséről.
Felelős: FeketénéYarga Mária polgármester
Határidő: folyamatos

d.) Simon Lajos panasza
Polgármester Asszony tájékoztatla a képviselő-testtiletet, Simon Lajos panaszátőI, melyet ügyfél
a Gy-M-S Megyei Kormanyhivatalhoz is eljuttatott. A Kormányhivatal GYB-04/877-212016.
számú levelében tá$ékoztatást kért hivatalunktól a panasszal kapcsolatban.
Polgármester Asszony elmondja, hogy 2016. május 23-án kelt levelében válaszolt Simon Lajos
panaszosnak, ill. a Kormányhivatalnak is elktildte ugyanezen levelet.
Felvetődik a kérdés,hogy a temetőben milyen megoldást tudnánk találni a lépcsőn való
biztonságos közlekedéshez, korlát kialakításához.

Az

elhangzottak után Farkas Sándor képviselő javasolja, hogy keressünk olyan szakembert, aki a
korlát tervezésénélsegítségünkre lehetne. A képviselő társak a javaslattal egyetértettek.

Ravazd Község Képviselő-testiilete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélktil a
következő határ o zatot ho zta
32 12016. (Y .26.)

batározat

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testiilete
elhatározza, hogy a temető biztonságos közlekedése
szempontjából, lépcső melletti korlát műszaki
kialakítására faipari szakembert keres.

A

képviselő-testtilet megbizza a polgármestert a korlát
kialakítására vonatkozó árajánlat bekérésére.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: folyamatos

e.) Máltai §zeretetszolgálat

FeketénéVarga Mária polgármester ismerteti a képviselő-testrilettel a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat levelét, melyben leírják, hogy a fogyatékkal éIők ellátása tekintetében
szükséges az ellátási terület kiterjesztésekor az érintett településekkel a feladatra ellátási
szerződést kötni.

6 igen

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélkiil a következő határozatot hozta,.
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szavazatta|, ellenszavazat és
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Ravazd Község Képviselő-testiilete

a

tájékoztatást

tudomásul vette, elfogadta, mellyel egyetért, és egyben
felbataLmazza FeketénéYarga Mária polgármestert az
ellátási szerző dés aláir ásár a.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő:2016.05.31.

f.) Lukashorog utca
Polgármester Asszony utalva az utolsó testíileti ülésen hozott döntésre - mely szerint páIyázatot
nyujtanánk be a Lukashorog utca burkolat felújítására - bemutatta az árqínlatot,

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélhil a következő határozatot hozta:
3

4

6 igen

szavazattal, e|lenszavazat és

l20t6. (V.26.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő+esttilete
páIyázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt
,,Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására".

A p ály ázat célj a : Rava zd Közs é g belterületi Lukashoro g
(i71 hrsz.) burkolat felujítása.
A beruházás összege bruttó 17 .7 66.608,-Ft,
Önerő összege: bruttó 2.7 66.608,-Ft.
p ályázott összeg:
.bruttó 1 5. 000. 000,-Ft,
Ravazd Község Onkormányzata Képviselő-testiilete
vál|alja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt a 2016.
évi költsógvetésbő1 bixosítj a.

A

A

képviselő{estiilet megbizza

a

polgármestert

pályázat határidőre történő benyújtására.

Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: 201 6. június 2.
8

a

g.) Ravazdi Nyitnikék Ovoda, Egységes Ovoda-Bölcsöde alapító okirata
( módosító okirat a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete, eg,lséges szerkezetű alapító okirat a
jegyzőkönyv 8. sz. melléklete, véleményezésa jeg,lzőkönyv 9. sz. melléklete)
Polgármester Asszony elmondja, hogy az elmúlt testtileti ülésen határozott a Ravazdi Nyitnikék
Ovoda, Egységes Ovoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról. A Jegyző Asszony az
alapitő okirat módosítást mege\őző véleményezésie|járást lefolyatta, a módosításí furtalrmaző
okiratot előkészítette elfogadásra a mellékletek szerint.
Polgármester Asszony megkérdezi a képviselő-testiiletet, hogy a módosító okirat és az egységes
szerkezetíj alapító okirat tartalmával egyetértenek-e.
Kérdés,bozzászőIás nem volt.

6 igen

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélktil a következő határozatot hozta:
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szavazattal, ellenszavazat

és

/2016. (V.2ó.) határ ozat
é

g Önkormányz atának Képvi selő-t esttilete

aszerint dönt, hogy a Ravazdi Nyitnikék Óvoda,
Egységes Ovoda Bölcsőde alapítő okiratának a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ravazdi
Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde a|apítő
okiratát, és az alapítő okirat módosítását a határozat
melléklete szerint elfogadj

a.

A

Képviselő-testtilet fe|hatalmazza a polgármesteft a
módosított alapító okirat, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A

Képviselő-testiilet felkéri a polgármestert, hogy a
törzskönyvi bejegyzés bánt az Áilamkincstár illetékes
szervénéla szükséges intézkedéseket tegye meg,

Felelős:

FeketénéYarga Mária polgármester

Határidő: azowtal

Ravazd Község Önkormányzat képviselő{estülete
tartózkodás nélkiil a következő batározatot hozta:

6 igen

36 1201,6.

szavazattal, ellenszavazat és

(V.26.) határ ozat

g Önkormányz atának Képvi s el ő -t e stiil ete
aszerint dönt, hogy a Ravazdi Nyitnikék Óvoda,
Egységes Óvoda - Bölcsőde törzskönyvi bejegyzése
során megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
Ravaz d Kö
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kapcsolódó teendők ellátásáról és a törzskönyvi
nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáról
gondoskodjon.

Továbbá Ravazd Község

Önkormányzatának
Képviselő{estiilete felhatalmazza a polgármestert a
törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen
felmerülő hiánlpótlások teljesítéséreés az egyéb
szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős:

FeketénéVarga Mária polgármester

Határidő: azonnal
h.) Falunap
Feketéné Varga Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy mit döntöttek
a falunapról, arrnak megrendezési időpontjáról, valamint arról, hogy milyen összeget áldozunk
ezen nap me grendezé sére.

Székely Szilvia képviselő asszony szerint a nyári időszakra történő szervezéshez rövid idő áll

rendelkezésre és valóban nem mutatkozik nagy érdeklődés a település lakosai részérő|.

Sipák Norbert képviselő véleményeszerint sem érdemes az idén már ezzel a gondolattal
foglalkozni, az erre szántpénzpedig inkább költsük tetvezett benfltázásainkra.
Kép vi

s

el ő -t

esíilet az elhangzott akkal

e

gyet ért.

i.) Esemónyek
Polgármester Asszony tájékoztatla a képviselő-testtiletet a kőzelgő ünnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel várnak minden képviselő asszonf és urat. (pedagógusnap, egyházi események elsőáldozás, bérmálás-, iskolai tanévzárő ünnepély.) A meghívót személyre szólóan minden
alkalomra kézbesítjük.
Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőIás nem volt, a polgármester az ülést 21,00-kor
Iezárta, és me

/

,,aL*) "tL.._

\ --*u,!_*
Bertalanné Józsa Judit
jegyző

FeketénéVarga Mána

polgármester

iÁ6.-/
\

-

^/ Csaba
Nagy
J egyzőkönyv hiteles ítő
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