Ravazd Község Képviselő-testülete
I-1412014,

JEGYZÓKÖNYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2014. november I3-án 18.00 órakor
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1

,

ü l és

a

én .

Jelen vannak: Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nugy Csaba, Sipák Norbeft, Székely
Szilvia, Vas Zsolt települési képviselők,
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző,
Szabóné S eres Mária igazgatási előadó,

je

gyzőkönyv

v

ezető.

a képviselő-testület tagait, köszöni
képviselő-testületi ülés határozatképes és az ülést

FeketénéVarga Mória polgármester köszönti

megjelenésüket, megállapítja, hogy
megnyitja.

a

A polgármester a jegyzőkönyv vezetésére Szabóné Seres Mária igazgatási előadó személyét kérte
meg. A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagait, hogy e|fogadják-e a
je

gyzőköny vv ezető személyét.

A

testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető
Szabóné Seres Máriát a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismerteti
1.)

a

személyét,'majd a polgármester felkérte

javaso|t napirendi pontokat.

Veszprémvarsány, Láziközségek Önkormányzatainak megkereséséről szóló tájékoztatás
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

2.) Egyebek

Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester
3.) Szociális ügyek (zárt ülés)
Elóadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit
Szabóné Seres Mária ígazgatási előadó

FeketénéVarea Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagjait, aki egyetért a javasolt
n ap irend ek tár gy alásával kézfe l em el és s el szay azzon,

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tarlózkodás nélkü l a következő határ ozatot

h o

7 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

zta:

6612014. (XI. 13.)

határozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott,hogy az ülésre meghirdetett napirendi pontok
tár gy aIásáí el fo gadj a.

1.)Veszprémvarsány, Láziközségek Önkormányzatainak megkeresésérőI szóló tájékoztatás

pkulqe§lel tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy
Veszprémvarsány és Lázi községek csatlakozni kívánnak az ÉcsiKözös Önkormányzati
Hivatalhoz. Mindkét település képviselő-testülete meghozta a csatlakozásról szóló döntést.

FeketénéVarga Mária

Écs,Ravazd, Tarjánpuszta községek képviselő-testületeinek együttes ülésen kel1 majd elfogadni a
csatIakozást.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul
2.)

vette.

Egyebek

V a gy
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nny i l a t ko
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l

Feketéné Varga Mária poleármester tájékoztatásul elmondja, hogy

a

képviselői, valamint
A jogszabályi
kötelezettségének minden képvise|ő eleget tett, ügyfé|kaput nyitottak és regisztráltak az adőzők

hozzátaftozőt vagyonnyilatkozatok határidőre benyújtásra kerültek.
kö ztarto zásm ente s adatb ázi s áb a.

Belső ellenőrzés
(az előterjesztés a jegyzőkönyv

]. számú melléklete)

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden év december

31-ig belső ellenőrzési témát kell választani. A kiküldött előterjesztés alapján a polgármester
felkéri a képviselő-testület tagiait, hogy javasoljanak témakört,

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózko dás

né lkü

l a következ ő határ o zatot h ozta:

7 igen

sza:tazattal, ellenszavazat és

67 12014. (XI. 13.)

határozat

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete

a

belső ellenőrzés témájáuI a 2015, évre vonatkozóan Ravazd
község honlapjának ellenőrzését jelöli meg.
Határidő: 20 1 5. december 3 1 .
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Ingatlan vásárlás

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatla a képviselő-testületet, hogy az Országút u.
l04lB. sz. alatíi ingatlan a képviselő-testületi döntésnek megfelelően 1.500 ezet Ft összegben
megvásárlásra került. Szakember felmérte aház állapotát, véleményeszeriní az ingatlan nagyon
rossz állapotban van, célszerű lenne lebontani.
Farkas Sándor képvise|ó elmondja, hogy ismeri a ház állapotát, ő is dolgozott rajta, az előző
tu laj donos megb ízásábó 1. Me gerősíti, hogy az ingatlan bontásra ítélt.
Feketéné Varga Mária polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület hozzájárul-e az
Országűt u. l04. sz. aIatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő lakóépület lebontásához.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózko dás

né lkül

a következő

határ ozatot hozta:
68 l

7 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

20l 4. (XI. 1 3.) hatír ozat

Ravazd Község Önkormányzatának

képviselő-testülete
hozzájárulását adja a Ravazd 1078 hrsz, Országűt u. 104/8.
sz. alatti ingatlanon 1évő lakóépület lebontásához.
Megbízza a polgármester és a jegyzőt a bontási engedély
beszerzésével.
Határidő: 2015. január 3L
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Fogószati ügyeleí
FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a fogászati ügyeleti
megállapodás érvényességedecemberben lejár. 2014. 2. félévébenöten vették igénybe a
szolgáltatást, mely az önkormányzatnak 32.300,- Ft ráfordításába került.
FeketénéVarga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testület támogatja-e a
fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás megkötését.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tarló zko dás né lkü l a következő

határ ozatot hozta:
69

7 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

/20t4. (XI. 13.) határozat

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete
a fogászaít ügyeleti ellátásra vonatkozó

hozzájárul

m eg á1 l ap o d ás aláír ásáho z.
Határidő: azonnal
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester

Vízrendezési projekt

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a ,,Pándzsa-balpaft
sokoróalja településeinek víztendezési koncepciója" című projekt jelenlegi állásáról. A
kivitelezési munkák a közeljövőben befejeződnek, megtörtént a műszaki éúadás.Egy szakasz van
még hátra, a 82. sz. foút felől a tőba vezető szakasz kiépítése.Jelenleg le van engedve a tő, igy a
munkákat el lehetett kezdeni.

Még hátra van az áfa összeg kifizetése, mely 6 millió forintot tesz ki Ravazd község

A pénzösszeg kifizetésérea fedezet rendelkezésre ál1.
2014. november 28-án lesz a projekt záróünnepség, melyre tisztelettel meghívja a képviselőtestület tagjait.
vonatkozásában.

UJSag

FeketénéVarga Mária polgármester tájékozatja a képviselő-testület tagjait, hogy szüksége van a
lakosságnak olyan információs forrásra, melyből hitelesen és naprakészen követni tudják az
önkorm ány zati és települési h íreket, eseményeket.
E cél megvalósítása érdekében, Nagy Csaba képviselő úrral karöltve, - aki a munkahelyén is
kommunikációs szakemberként tevékenykedik - újság megjelentetésére gondoltak. A településen
havonta megjelenik egy egyházi lap, ami kizárőlag az egyházi és lelki élettel foglalkozik és a
katolikus egyház a terjesztője. Az önkormányzati lap egy teljesen más szemléletű, stílusú,
általános érdeklődésre számot tartó híreket, eseményeket, programokat megjelentető újság Ienne.

Nagy Csaba képviselő hozzáteszi, hogy véleménye szerint a település megérdemelné, hogy egy
színvonalas, színes hírlapja legyen. Elképzeléseszerint az űjság 8 oldal terjedelmű lehetne és a
későbbiekben akár reklám lehetőséget is lehetne biztosítani a helyi vállalkozók számára. Eleinte
nem lenne célszerű, nehogy a lakosság reklámújságként vegyekézbe a lapot.
A néven el kellene gondolkozni, a képviselő javaslata: ,,Ravazdi Forrás". Ez anév az információs
forrás mellett a Béla kúti forrásra is utalna"

A

polgármester asszon)z elmondja előzetesen a költségeket számítva a grafikai munka egyszeri

összege 60 ezer forint + áfa, valamint negyedévente a kiadás összege 45-50 ezer forint lenne,

A képviselő-testület üdvözli az elképzelést.
4

FeketénéVarga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testület hozzájárulását
adja-e a fentiekben vázolt, negyedévente megjelenő újság kiadásához.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartó zko

d

ás nélkül a következő

határ o zatot hozta:
7

0 12014.

7 igen

szavazattaI, ellenszavazat és

(XI. 13.) határozat

Ravazd Község Önkorm ány zatának képv selő-testül ete
az önkormányzat tevékenységérőllakosság szé|es körű
tájékoztatása érdekében2014. decemberétől írásos
i

formában negyedévente megj elen ő tájékoztatást nyújt.
Atájékoztatáshoz a lakosság térítésmentesenjut hozzá.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Nagy Csaba képviselő
Temető

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőről szóló
önkormányzati rendelet módosításra szorul. Az urnasírfalba történő temetkezés megváltásának
díját meg kell határozni, valamint bele kell fogalmazni a szociális temetés lehetőségét.
A polgármester asszony javaslata a urnasírfalba temetés árára vonatkozóan: 15 évre 15 ezer
forint.

Farkas Sándor képviselő véleménye szerint közelíteni kellene a floldben temetés sírhely árához.
Javaslata: 20 évre 75 ezer forint.
FeketénéVarga Mária polgármester felteszi szavazásra a képviselő úr javaslatát.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tarlózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

4 igen

szavazatta|,

3 nem

szavazattal,

l1l2014. (XII.15.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testületének
4l20I3" (IV,16.) rendeletének melléklete kiegészül az
alábbiak szerint:
Urnasírfal megváltási díja:20 évre 1 5 ezer forint.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester
Dr. Berla|anné Jőzsa Judit jegyző
(A rendelet

a

jegyzőkönyv 2. számú melléklete)

Pannonhalma Többcélú KistérségiTársulás társulási megállapodás módosítása

A

polgármester asszon)z ismerteti

a

képviselő testülettel, hogy

megállapodásának módosítása esedékessévált az alábbiak miatt:
- Táp község polgármestere személyébenváltozás törlént,

a pTkT

társulási

- ésszerűsíteni szükséges a társulási megállapodásban rögzített csatlakozási és kiválási döntési
határidőket, határnapokat, valamint a kiválni szándékoző taggal kapcsolatos esetlegesen
megkötendő

szerződés szempontj ait.

F,zek alapján a polgármester asszony az egységes szerkezetben elkészült társulás megállapodást a
kópviselőtestület elé terjeszti, meft a megállapodás azzal válik hatályossá, ha a tagteleülések
képviselő-testületei azt jőváhagyják és a polgármesterek aláírják.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő+estülete
tartózko dás

né lkü

l a következő határ o zatot hozta:
7 1l

201, 4.

7 igen

szavazattal, ellenszavazaí és

(XI. 13.) határ ozat

Ravazd Község képviselő-testülete
megállapodás módosítását

és az

a PTKT

társulási

egységes szerkezetbe

glalást jőv áhagyja és e gyúttal felhatalmazza a polgármesteft
a társulási megállapodás módosításának és az egységes
fo

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. A
társulási megállapodás módosítása és az egységes szerkezetbe
fo gl alt okirat a j e gy zőkö nyv m e l l ékl e tét képezi.
Határidő: 2014, november 14.
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester

(A társulási megállapodás módosítása a jeg,,zőkönyv 3. számú, a2 egységes szerkezeíbe foglalt
okirat a jegyzőkónyv 1. szómú melléklete,)
Szolgálati lakós
Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt képviselő-

testületi ülésen tárgyalta Mohácsi Nikolett, a Fő u. 18l1. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjének
ügyét, aki a lakás fútésénekkorszerűsítésérekérelmet nyújtott be. Szeretné, ha a korszerűsítés
költségeit el lehetne számolni a lakbér összegébe. Akkor a testület elhalasztotta a döntést a
munkál atok pontos kö ltsó ge i smeretének hiány ár a h ivatkozva.

Mohácsi Nikolett azőta benyújtotta a költségkimutatást l db vízteres kandalló és 3
konvektorraéstartozékairavonatkozőan. A fűtéskorszerűsítésköltsége 357 ezer forint.

db

Feketéné Varga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testület hozzájárul-e
ahhoz, hogy Mohácsi Nikolett elvégeztesse a lakás fútésénekkorszerűsítését357 ezer forint
összegben és azt a lakbér költségébe beszámíttassa.
6

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózko dás

né l kü

l a következő

7 igen

szavazaítal, ellenszavazat

és

határ o zatot ho zta:
7 2l

20

1

4. (XI. 13.) határ ozat

Ravazd Község képviselő-testülete hozzájárul a Ravazd, Fő u.
1811 sz. alatti szolgálati lakás fűtésénekkorszerűsítéséheza
tervek alapján,357 ezer forint értékben. A képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy a költségek a lakbérbe beszámításra
kerüljenek.
Határidő: azonnal
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester

Játszótér

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a 1átszőtéri eszközök
ellenőrzésének eredményéről. A játszőtéren valamint az ővoda udvaron Iévő játszőtéri eszközök a
folyamatos használat miatt nagy igénybevételnek vannak kitéve. Negyedévente a Bara Toys Kft.
eIvégzi a játszőtéri eszközök karbantaftását, ami tulajdonképpen a hibák feltárására terjed ki, a
munkákat nem végzi e|. A tényleges karbantarlást az önkormányzat végezteti el. A folyamatos
javítások ellenére a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége vizsgálata szerint a játszőtéri eszközök olyan állapotban vannak, hogy
használ atukat

m

egtiltotta"

Természetesen a mindennapi átvizsgálás és karbantartás, a rendszeres festés, állagmegóvás
szükséges. Ezen munkálatokat az önkormányzat minden esetben elvégeztette. A polgármester
asszony határozott véleményedz, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség megállapítása
alaptal an, a j átszőtéri eszközök j ó á1 l ap ot ban van n ak.
A határoztak eleget téve ki lettek helyezs]e a tiltó táblák, a játszőtéri eszközöket használni
jelenleg nem lehet. Várhatóan tavasszal, a költségvetés ismeretében új játszőtéri eszközök
kerülnek majd megépítésre,amely kb. 3 millió forint nem várt kiadást jelent.

Sipák Norber1 képviselő javasolja támogatók igénybevételétaz
ftnanszirozására.

A

új játszőtéri eszközök

képvi selő-testü let a táj ékoztatást tudomásul vette.

Programok
Feketéné Varga Mária polgármester ismerteti a képviselő-testülettel

programokat:
- november
- november
- november
- december

a közeljövőben

17. 18 óra együttes ülés
19. 18 óra Erzsébet napi szentmise Várszegi Asztrik főapát celebrálásával

28. 11 őravízelvezetés projektzátő ünnepség a Faluházban

5. érkezik a falu

Mikulás

várható

- A közmeghallgatás időpontjául 2014. december

9. napját javasolja. A képviselő-testület a
javaslattal egyetért.
-2014. december 19. általános iskolai ünnepség, az ünnepség után kerülne sor az év utolsó
képviselő{estületi ülésére

Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 20.00
órakor bezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.
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Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

