Ravazd Község Képviselő-testülete
II2-8l2016.

JEGYZOKONYV
Készült: Ravazd Közsóg Képviselőtestiiletének 2016. július 21-én 19.00 órakor a Faluházban
megtaftott képviselő-tesfiileti ülésén.
Jelen vannat., FeketénéVarga Mrária polgármester,
Farkas Sándor, Sipák Norbert, Székely Szilvia, Vas Zsolt települési képviselők
|gazoltantávol lévő képviselők: Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző,
Bekő Tamásné ig.főelőadó

FeketénéVarga Mária polgármester köszönti a képviselő-testiilet tagjait, köszöni
megjelenésüket, megállapítja, hogy a képviselő-testi,ileti ülés határozatképes és az ülóst
megnyitja.

A

polgármester a jegyzőkönyv vezetéséreBekő Tamásné ígazgatási ftíelőadó személyétkérte

meg.

A
j

polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testiilet tagtralt, hogy elfogadják-e a
egyzőkönywezető személyét.

A testrilet egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönywezető személyét,majd
Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.
Polgármester Asszony

a

a polgármester felkérte

jegyzőkönyv hitelesítéséreVas Zsolt képviselőt javasolja.

FeketénéVarga Mária polgárrnester felkérte, a képviselő testtilet tagtrait, aki egyetért a javasolt
gyzőkönyv hitelesítő személyével,kézfel emelés sel szav azzoív.

je

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartó zko dás

nélkiil a köv etkez ő határ o zatot ho zta:

5 igen

szavazattal, el\enszavazat

47 12016. (VII.21.) határ ozat

Ravazd Közs é g Önkormanyz at Képviselő-testül ete a
képviselő teshileti jegyzőkönyv hitelesítésévelVas
Zsolt képvi selőt bízza meg.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: azonnal
1,

és

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontot.
1.)

Óvoda intézményv ezetői pá|yázat etbírálása
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

k pály ázatain a k elbírálása
Előadó: FeketénéYarga Mária polgármester

2.) C ivi l szervezete

3.) Egyebek
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

4.)

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

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:

5 igen

szavazattal, el|enszavazat

48 12016. (VII.2 1.) határ

ozat

Ravazd Község Önkormányzat Képvi selő-testiilete az
me ghirdetett nap irendi pont tárgyalását elfo gadj

ülésre

és

a.

1.) Óvoda intézményv ezetői pály ázat
FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a testiiletet, hogy a meghirdetett Ravazdi
Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde
Intézményvezetőíállás pályázatra egy pályázat
( 1 .sz. melléklet)
intézményvezetői páIyázati eljárás előkészítésévelösszefiiggő feladatokat a köznevelési
intézményintézményt fenntarló j e gy zőj e látj a eI.
A fenntartónak a köznevelési írtézményvezetőjének megbízásával összefi,iggő döntése előtt ki
kell kérni az intézmény alkalmazotti közösség e, a sziJlői szewezet véleményét.
A pályáztatő a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pá|yázatnak a nevelőtestiilet
részéretörténő átadás napját követő első munkanaptól számífta legalább 30 napot köteles
biztosítani. A nevelőtestiilet dönt az intézményvezetői pályázatboz készítettvezetési programmal
összefiiggő szakmai véleménytartalmáról.
A nevelési-oktatási intézményvezetőí páIyázattal összefiiggésben az alkalmazotli közösség és a
szülői szewezet abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e apályáző vezetőimegbízását.
A véleményezésieljárások lefolytatásra kerültek, mely,ről készült jegyzőkönyvet minden
képviselő+esttileti tag meg\apott, A véleményezésbenrészt vevők egyértelműen támogatják
Szöllő si Sándorné intézményv ezetői me gbízását. (2. sz. melléklet)

érkezett.

Az

2

Feketéné Varga Mária polgármester megkérdezi Szöllősi Sándorné pályázőt, hogy kívánja-e,
kiegészíteni intézményv ezetői pá|yázatát.

Szöllősi Sándorné elmondja, hogy a pályázatában mindent leírt, melyet fontosnak tartott, szerinte
nem szükséges, mert minden képviselő ismeri eddigi szakmai tevékenységét.
Horváthné Szabó Csilla óvónő a véleményezésiellánás gyakorlati lebonyolítója elmondja, hogy
az ellárás zökkenőmentesen zajlott, a támogatás minden szervezet részéről egyértelmű volt,
melyet papír alapon rögzítettek.

Az

elhangzottak után kérdés,bozzászőIás nem volt a képviselő-testrilet részéről.

Feketéné Varga Mária polgármester megköszönte
Csilla óvónő jelenlétét.

Szöllősi Sándorné pályáző és Horváthné Szabó

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

5 igen

szavazatta|, ellenszavazat és

49 1201,6. (VII.2 1.) határ

ozat

Ravazd Köz s é g Önkormányzat Képvis elő-testiilete
elhatározza, hogy nyílt szavazással dönt az
intézményv ezetői páIy ázat elbírálásában.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: azonnal

Az

elbangzottak után a Képviselő-testiilet 5 igen szavazatlal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil
megho zta következő határ ozatát:
50 12016. (VII.2 1.)

határozat

Ravazd Közsóg Önkormányzat Képviselő-testi,ilete
megismefte, és tudomásul veszi az íntézményvezetőí
valamint megismerte a véleményezési elj áráson
gyzőkönyvek brtalmát.
A képviselő-testiilet a Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes
Óvoda-B ölcsöde intézmétyvezetői feladatainak ellátásával
Szöllősi Sándornét bízzameg 2016. auguszhls I6-tőI202I.
augusztus 15-ig.
A képviselő-testrilet az irí.ézményvezetőilletményéta
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6465. § és a32612013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (2) b
pontja figyelembevételével Pedagógus I. fokozat 12
fizetési kategóriának megfelelően 300,027,-Ft-ban

p áIy ázatot,
ké szÜ'lt j e

llatározzameg

A

képviselő-testiilet Szöllősi Sándorné intézményvezetői
pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 20lI. évi CXC.
Törvény 8. számu melléklete alapján a mindenkori

ill etményal ap 40 %- áb an határ ozza meg.
Képvi selő-teshil et megbízza a pol gármestert a kinevezéssel

kapcsolatos munkaügyi papírok elkészítésével.
Határidő: 2016. augusztus 12.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester

2.) C ivi l sze rvezetek pály ázataina k

elbírálása

FeketénéYarga Mária polgármester ismerteti

a

képviselő-testiilttel

a civil

szervezetek

támogatására beérkezett kérelmeket.

A

Polgármester Asszony a pályázatban leírtak alapján ismerteti a civil szervezetek vállalt
feladatit és programjait. A szervezeteknek kisebb és nagyobb megmozdulásai a település
kiilönböző érdeklődé si csoportj ait moz gatnak me g.

A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe vette
Szent Villebald Nyugdíjas

K]ub:

és ezért az alábbi javaslatot terjeszti elő:

60.000,-Ft

Egyesület
Sportegyesület

Béla ku§a Kulturális

30.000,-Ft

Ravazdi

30.000,-Ft

Székely Szilvia képviselő hozzászőIásában elmondja, hogy tapasztalataí alapján
a legaktívabb a civil szervezetek között.

a

Nyugdíjasklub

Vas Zsolt képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület tevékenysége nem bontakozott hj

az

elvárásnak megfelelően, de adjuk meg a lehetőséget számukra. A sportolási lehetőségek,hez a
feltételek adottak és minden képviselő kíváncsi arra, hogy a jelenlegi vezetőség, tagság hogy
használja.

Az

elhangzottak után a Képviselő-test{ilet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil

me gho zta

következő határ o zatát:
51l20t6.(YII.2 1.) Képviselő-testület határozat:

Ravazd Község Képviselőtestiilete

a

településen működő
kérelmeket megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Szent Villebald Nyugdíjas

Klub:

civil

60.000,-Ft

szervezetek által beadott

Béla kutja Kulturális

Egyesület

30.000,-Ft

Ravazdi Sportegyesület
30.000,-Ft egyösszegű támogatásban
részesül. A támogatás felhasználásáról a civil szervezet elszámolni köteles következő év január
31-ig.

Atámogatás kifizetéséről Ravazd KözégÖnkormányzata20l6. augusztus 31-ig gondoskodik.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: 2016, augusztus 31.
3.) Egyebek

a.) Szolgálati lakás
Feketéné Varga Mária polgármester ismerteti Libor Mária 9091 Ravazd, Országűtv 94. sz. alatti
lakos kérelmét, melyben a bérlő kéri a bérleti szerződés újabb 1 évre történő meghosszabbítását.

A

Polgármester Asszony felteszi a kérdést,hogy a képviselő+estiilet hozzájárul-e a Ravazd,

Or szág6t tt. 9 4. szám alatti ingatlan bérb eadásának me gho ssz abbításához.

Ravazd község képviselő-testtilete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, elIenszavazat és taftőzkodás
néllail a következő hatátozatot hozta:
52

DaM. ryII.2

1.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzatának

képviselő-testi.ilete

hozzájárul a Ravazd, Országűt u. 94. szám alatti ingatlan
további bérbeadásához Libor Mária 9091 Ravazd, Országút u.
94, szám alatti lakos részére2016. augusztus 16-tól 2017.
augusztus 15-ig. A bérleti díjat továbbra is, 25.000,-Ft/hó
szegben határ ozza me g.
Megbizza a polgárrnestert a bérleti szerződés megkötésére.

ö

s

Felelős: FeketénéYarga Mária polgármester
Határidő: 2016. augusáus 15.
b.) Garázs

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a temető alatti területen nincs lehetőség
gaúas, tárolóhelyiség kialakítására, mivel ,,közpark"-ként van nyilvántartva. Javasolja az orvosi
rendelő mögötti területen történő kialakítást.
Farkas Sándor képviselő szerint ne kapkodjuk el a dolgot, gondolkodjunk tovább, mert szerinte
az arész nagyon felreeső helyen van, nem elég védett.
A képviselő-testiilet keresi a megfelelő helyet a kialakításra.

c.)

Nyári szociális étkezés

Polgármester Asszony tétlékoztatja a képviselő-tesület tagaít,hogy az elmúlt évekhez hasonlóan
augusztus hónapban a szociális étkezésta Rábakész Kft-vel oldjuk meg, mivel az óvodánkban
augusztus hónapban karbantartási munkálatok folynak. Az időseknek nem kell aggódniuk, mivel
az ellátás folyamatos.
d.) Szennyvízbekötés

- Szőlőhegy

Polgármester Asszony elmondja, hogy a Szőlőhegyi útszakaszon szewezett formában 6
ingatlanra bekötés történt. Ezen munkálatok 2015. év végéretervezettek voltak, sajnos az
időjárási viszonyok miatt, tavasszal pedig a magas talqvízszint miatt csak plusz költséggel lettek
volna megoldhatóak. Az ingatlan tulajdonosok 130.000,-Ft érdekeltségihozzé$áruIás
befizetésévelcsatlakozhattak a csatornarendszerre. A kivitelezést a Geo-Elit Kft végezte.
e.)

Cherry Farm - kitáblázás

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő testiiletet arról, hogy a 82-es főútvonalra, valamint
községünk belterületi részéreBéres Gábor tervei alaplán elkészültek a forgalomtechnikai tervek.
Ezt követően a Magyar Közút Kht engedélye is megérkezett. Így fudtunk komplett fuajánlatot
kérni a ftjúWonal és a beltenileti kitáblázásra. A Heoscont Hungária Kft vállalja a munka
elvégzéséta ftíútvonalonés a Ravazd község belterületén a jelzőtáblák kihelyezését 587.900,Ft+AFA áron.
A Cheny Farm Kft-vel kapcsolatot felvéve títlékoztatást adtam az összegről és a vállalkozási
szerződést velük íqák alá, mert ők lesznek aberubázás költségének kifizetői.
Onkormányzatunk a terveket elkészíttette. A Cherry Farm Kft időszakosan megnövekedett
teherforgalma miatt szükséges a kitéh|ázás megvaló sítása.
A kivitelezés a megrendeléstől számitott 15 napon belül kerül megvalósításra. Jelenleg
figyelembe kell venni a megvalósítás során a 82-es főútvonal burkolatépítésimunkálatait.
f.)

Lőtér

Polgármester Asszony ismerteti Horváth Gáborné által továbbkiildött levelét, melyet mint
panaszosnak ktildött a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal. Önkorrnányzaixk még nem kapott
értesítéstdöntésről a KAEG Zrt ákal működtetett Lőténel kapcsolatban.
g.)

Sportpark - pá|yázat

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testiiletet a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium ,§emzeti Szabadidős- EgészségSportpark
-r"ttet.t"tProgram" lehetőségéről.
Önkormányzatunknak jelenleg van a pályázitban Áegieiolt
megfelelő, akáhas
A mi településünk nagyságrendjéből eredendően 2 db sportpark ""t
létesíthető.
pályázat önerőt nem igényel (kivéve futókör). A pályázat beadásának határideje 2016.

területe.

A

augusztus 15.

A képvis elő-tesület

e

gyetért a p áIyázat

b

enyúj tásával.

Események
Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-tesi!úletet a közelgő ünnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel várnak minden képviselő asszonyt és urat. (07. 30-i horgászverseny, 08. 03-i
véradás.) A meghívót személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.

Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőIás nem volt, a polgármester az ülést 21.00-kor
Iezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.

6t__ tc_-_
Mána
FeketénéVarga

polgármester
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Vas Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

dLDr. Bertalanrié JózsJudit
jegyző

