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JEGYZOKONYV
KészüIt: Ravazd Község Képviselő-testületének 2014. december 4-én 18,00 órakor aFaluházban
megtartott képvi selő-testületi ülésén.

-

Jelen vannak: Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Yarga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbeft, Székely
Szilvia, Vas Zsolt települési képviselők,
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző,
S zabóné S eres Mári a igazgatási el őadó,

je

Feketéné Varga Mőria polgármester köszönti

megjelenésüket, megállapítja, hogy
megnyitja.

a

gyzőkönyv

v

ezető,

a

képviselő-testület tagjait, köszöni
képviselő-testületi ülés határozatképes és az ülést

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

egyzőkönywezető

személyét.

A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönywezető személyét.majd a polgármester felkérte
Szabóné Seres Máriát

a

jegyzőkönyv vezetésére,

A polgármester ismefteti a javasolt napirendi pontokat.
1.)

2.)

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester
Egyebek
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

3.) Szociális ügyek (zárt ülés)
Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit
Szabóné Seres Mária igazgaíási előadó

I
FeketénéVarga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagjait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alásával kézfel em el és s e 1 szay azzo n.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartó zko dás

n é 1 kü

l a következő határ

7 igen

szavazattal, ellenszavazat

és

o zatot ho zta:
83 l 201, 4.

(Xn. 04.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
hatát ozott, ho gy az ülé sre me gh i rdetett nap i ren d i p ontok
tár gy alását

1.)

el

fo gadj a.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testü|et tagjait a 2014. 10 havi
költségvetési előirányzat módosításáről az előterjesztés szerint. (Az előterjesztés a.jegyzőkanyv l.
szómú melléklete)

A polgármester asszony felteszi

a kérdést,hogy a képviselő-testület elfogadja-e a költségvetésről

szóló rendelet módosítását.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélkül a következő rendeietet alkotja:

7 igen

szavazattal, ellenszavazat és

1212014. (XII.09.) rendelet

Ravazd Község Önkormány zatának képvi sel ő-testülete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
rendeletét módosítja.
A rendelet a jeg,,zőkönyv 2. számú melléklete.
Határidő:

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

Farkas Sándor az Ügyrendi Bizottság elnöke javaslatot kíván tenni a Bizottság nevében a
polgármester asszony részére,állapítson meg a testület év végi pénzbelijutalmat az egész évben
végzett munkájáért.
Feketéné Varga Mária polgármester szót kért és bejelentette, hogy a napirend tárgyalásában nem
kíván részt venni és elhagyta az üléstermet"

Farkas Sándor elnök a továbbiakban elmondta,hogy az idei évben lebonyolítottbelxíz projekt
konzorciumban történő megvalósításának vezetéséért,valamint, hogy FeketénéVarga Mária
2006. őtapolgármester, azőtá egy ízben sem részesült illetményemelésben, jutalomban és

/
indokoltnak tartja a Bizottság azt a javaslatot tenni, hogy Feketéné Varga Mária polgármester
asszony részéreállapítson meg a testület egyszeri év végi jutalmat.

A képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadták Farkas Sándorjavaslatát. Székely Szi|via
javaslata a pénzjltalom összegére 382.000,-Ft, mert ez kb. 250.000,-Ft nettó jövedelmet
j elentene pol gármester asszonynak.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, egyéb javaslat nem volt.
Farkas sándor felteszi szavazásra a kérdést,

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal,

egy íartőzkodással a következő

határozatot

hozta,.

8 4. / 20 1

4. (XII.O 4.| határ ozat

Ravazd község képviselő-testülete Feketéné Varga
Mária polgármester részéreaz egész évben végzetí

munkája elismeréseként egyszeri év végi pénzjutalmat
állapít meg.
A jutalom összege: 382.000,-Ft.
A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a jutalom
kifi zetésérő1 gondoskodj on.
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Határidő: 2015. december l5.

Farkas Sándor Ügyrendi Bizottság elnöke visszahívta a terembe a polgármester asszonyt

és

ismertette vele a testület döntését.

Feketéné Yarga Mária poIgármester asszony megköszönte

a képviselő-testület döntését.

Rendezési terv módosítási kérelem
FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nagy Sándor győri
lakos, aki Ravazdon ingatlan tulajdonnal rendelkezik, rendezési terv módosítását kéri a 909 és
90813 hrsz-ok vonatkozásában, Az ingatlanon a Szőlőhegy úttól kb. 56 m-re található pincéhez
kapcsolódóan gyümölcstárolót és kisebb lakóépületet kíván létesíteni, melyhez a jelenlegi
rendezési terv szabályozás nem ad lehetőséget. Továbbáa909 hrsz-ú ingatlanró| szeretné
töröltetni az ott jelölt átvezető utat. A kérelmező a rendezési terv módosításával kapcsolatos
költségeket vállalja.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő+estülete
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Ravazd község képviselő-testülete

felhatalmazza
Feketéné Varga Mária polgármestert, hogy árajánlatot
kérjen a rÉn-HÁrÓ Kft-től a rendezési terv
módosításával kapcsolatos költségekről.
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Határidő: 2014. december 31.

Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint bozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 20.00
órakor bezáría, és megköszönte a jelenlévők munkáját.
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FeketénéVarga Mária
polgármester
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3 "-.r--+*lDr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

