Ravazd Község Képviselő-testülete
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JBGYZŐrÖNYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. július 22-én 19.00 órakor aFaluhánban
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: FeketénéVarga Mária polgármester,
Farkas Sándor, Molnárné Yarga Tímea, Nugy Csaba, Sipák Norbert települési
képviselők
Igazoltantávol lévő képviselő: Székely Szilvia, Vas Zsolt
Dr. Bertalanné lőzsaludit jegyző,
B ekő Tamá sné igazgatási fo el ő ad ő,

j

e

gy

zőkönyw ezető

FeketénéVarga Mária polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, köszöni
a képviselő-testületi ülés hatarozatképes és az ülést

megjelenésüket, megállapítja, hogy
megnyitja.

A polgármester
meg.

a

jegyzőkönyv vezetéséreBekő Tamásné igazgatási főelőadó személyétkérte

A
j

polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagsait, hogy elfogadják-e a
egyzőkönyvv ezető személyét.

A

testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönywezető
felkérte Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismerteti
1.)

a

javasolt napirendi pontokat.

Gazdasági program elfogadása
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

2.) BeIső ellenőrzési jelentés

Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester
3.) C iv il szerv ez et ek számár a p á|y ázat kiírá s a
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármeste4
4.)

Egyebek

Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

személyét,majd a polgármester

5.) Szociális ügyek (zárt ülés)

Előadó: Dr. Bertalanné Jőzsa Jiudit jegyző
Bekő Tamásné ig.főea.

FeketénéVarga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alás áva| kézfe l emel é s sel szav azzon.

Ravazd Község Önkormányzata képvíselő-testülete
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothoúa:

5 igen

32 l20 15.

szavazattal, ellenszavazat és

(YII.22.\ batár ozat

Ravazd Kö z s é g Ö nkormány zata Képv ise ő -te stül ete
az ülésre meghirdetett napirendi pontok tfugyalását
elfogadja.
1

1.)

Gazdasági program elfogadása

FeketénéVarga Maria polgármester ismerteti

időszakra vonatkozó Gazdasági Program terv ezetét.

az

előtefiesztés alapján

a

2014-2019

Farkas Sándor képviselő úr szerínt jő lenne, ha legalább csak egy kis parkot kialakítanának
a Simahegyi páIy a végóben.
Polgármester Asszony váIaszában elmondja, hogy a ,,Simahegyi sportpálya" az
ÖKOTUruSZTIKAI Központ részétképezi, kezelője a Kisalftldi Erdőgazdasági Zrt. A

központ nyitvatartási idejében a sportpályát és pihenőt minden érdeklődő, lakos hasznáIhatja.
Önkormanyzati terileten tudunk még pluszban kialakítani hasonló célt szolgálő területet,
melyet szorgalmazni fogunk az elkövetkezendő időszakban. Gyakorlatilag minderre a
Gazdasági Program lehetőséget biztosít.

j

A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagait, van-e több kérdés,ötlet,
avaslat az előterj es áett G azdasági Pro gram tervezettel kapcsolatban.

A

napirendi ponthoz több kérdés,hozzászőlár.r"rn rrolt.

A polgármester asszony felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testület elfogadja-e a Gazdasági
Programot.

Ravazd Község Képviselő-testiilete 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő határ ozatot ho zta,.
33 l
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Ravazd Község képviselő-testülete

az
önkormányzat 2014-2019. időszakra szóló
Gazdasági Programját az előterjesztés
szerint elfogadja. Qegyzőkönyv 1. számú
melléklete)
Hataridő : 201' 5 .július 3 1 .
Felelős: polgármester

2.)

Belső ellenőrzés

FeketénéVarga Mária polgármester az előterjesáés szerint tájékoztatja a képviselő-testületet
a belső ellenőrzés eredményéről. A tavalyi év belső ellenórzési témája a készpénzkezelés
szabályozása és gyakorlata című témakör volt, melyet a belső ellenőr az idei óvben készitett
eI. Qeglzőkönw 2. sz. melléklete)

A napirendi ponthoz egyéb kérdés,hozzászőlás nem volt.
FeketénéVarga Mária polgármester felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testület elfogadja-e a
belső ellen őrzésij elentést.

Ravazd Község Önkormrányzat képviselő-testülete
tartőzko dás nélkül a következ ő hatér ozatot hozta:

5 igen
3

szavazattal. ellenszavazat és
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(VII.22.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzatának
képviselő-testülete az,,A készpénzkezelés
szabáIyozása és gyakorlata" című, 2015. évre
vonatkozó belső ellenői vizsgálatról készült

jelentést elfogadja.

Felelős: FeketénéYarga Mrária polgármester
Dr. Bertalanné JőzsaJudit jegyző
Hataridő azonnal

3.)

Civilszervezetek számárapályázatkiírása

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2015. évi
költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő-testület 200.000,-Ft-ot különített el a helyi
civil szervezetek támogatására. Apályéuati.anyag elkészült, minden civil szervezet értesítést
kap, amennyiben a képviselő-testület a kiírással és a hataridőkkel egyetért.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothozta:

5

igen szavazattal, ellenszavazat

3 5 l 20 1

és
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Ravazd Község

Önkormanyzatának
kópviselő-testülete páIyázatot ír ki a ravazdí
Civil szervezetek részére.Megbízza a
polgármestert, hogy a páIyázati felhívást
jelentesse meg az önkormányzat honlapján,

hirdetőjén, i11. küldje

ki

minden civil

szervezet számára.

Felelős: FeketénéVarga Maria polgármester
Határidő : 20 l 5 . j úlius 27.

4.)

Eg;rebek

a) Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde

intézményv ezetői átlás

FeketénéVarga Mária poleármester téqékoztatja a képviselő-testületet, hogy meghirdetésre
került a ,,Közalkalmazottakjogállásáról szőlő" 1992. évi XXXIII. Törvény 20lA. § alapjan a
Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde intézményvezetői áIIása, A pályázat
benyújtásának határidej e:2015. augusztus 74. Az állás2015. szeptember 1-től tölthető be.
A fent említett intézményvezetői állásra jelentkező még nem volt a mai napig.
Addig, amíg a pályázat elbírálásra kerül, a jelenlegi intézményvezető, Szöllősi Sándorné
v ezetői me gbízatásának ho s s z abbítását j avas o lná 20 I 5 . augu sáus 3 1 - i g.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

5 igen
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Ravazd Község Önkormanyzatának
képviselő-testülete a Ravazdi Nyitnikék
Ovoda, Egységes Ovoda-Bölcsöde
ittézményvezetői feladatinak ideiglenes

SZMSZ szerint, max. 1
szőllösi sándornét az

ellátására - a hatályos

nevelési évre -

intézmény kö zalkalmazott óvo dap edagó gus át
bízza meg 2015. augusáus 1-tő1 2015.
augusztus 31-ig.

Megbizza a polgármestert a hosszabbítással

kapcsolatos munkaügyi

papírok

elkészítésére.

'

Felelős : FeketénéVarga Métríapolgármester
Határidő: 2015.augusáus 12.

b.)

Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Sikátor, Románd és LáziKözség csatlakozása a
Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társuláshoz
FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tápszentmiklós,
Győrasszonyfa, Sikátor, Románd és Lézi község ismét szeretne csatlakozni a Pannonhalmi

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézményi Ttársulásához 2016. január 1-tő1. Ene
vonatkozóan meghoáák képviselő-testületi döntésiiket, és kérik a csatlakozás lehetőségének
biztosítását, melyet 6 hónappal acsatlakozás előtt jeleztek.

Az

intézményi társulásban'résztvevő önkormányzatok
hozni a befogadásról.

képviselő-testületének döntést kell

Egyben anól is döntést kell hozni, hogy a társulási tanács ülésénamennyiben nem tudok részt
venni, Úgy helyettesítésemről képviselő-testületi határozattal kell megbizást adni, a testület
tagjai közül a javasolt személynek.
Noqy Csaba képviselő javasolja a mindenkori alpolgármester személyét.

Ravazd Község Önkormrányzata képvíselő-testülete
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatathozta:

5

igen szavazatta\, ellenszavazat

és

II.22.| határozat

képviselő-testülete támo gatja a Pannonhalma Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa döntését, mely szerint Tápszentmiklós, Győrasszonyfa,
Sikátor, Románd és Lazi községek 2016. január 1. napjával tagja kívánnak lenni
Pannonhalma Többcélú KistérségiTársulásnak.

Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Sikátor, Románd és Líníközségek Önkormrányzatai a
Pannonhalma Többcélú KistérségiTársulás Szociális Intézményénkeresáül tervezi ellátni a
szo c i áli s önkormány zati kötelező al apfe l adatokat.

Az

ellátandó feladatok a következők: hazi segítségnyújtás,szociális étkeáetés,családsegítés,
gyermekj óléti szolgáltatás.

A

képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntéséről
Intézményétés a Társulás elnökét Mondovics Lászlőt tájékoztassa.

a PTKT

Szociális

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartőzko dás nélkül a következ ő hatát ozatot hozta

5 igen
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Ravazd Község

Önkormányzaténak
polgármester
képviselő-testülete a
akadályoztatása esetére a PTKT társulási
tanács ülésein való helyettesítésérea
mindenkori alpolgármestert bízza meg
Felelős: FeketénéVarga Mária
Határidő: azonnal

c.) BUSZ pá|yázat

-

hitelfelvétel

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a busz beszerzésre
vonatkozó pályazatunk nyert. Önkormányzatunknak lehetősége van arra) hogy éven belüli
kamatmente s kölcsönt ve gyen fel a busz v ételár ának me gelőle ge zésére.

KépviselŐ-testület elfogadja a Takarék Fal<torhánZrt. tájékoztatőját erre vonatkozőan.

5 igen

Ravazd Község Önkormanyzat képviselő-testülete
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta;
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Ravazd Község

ozat

Önkormányzatának

Képviselő-testülete hozzé4énul, a 9
személyes Opel Vivaro Combi L2H1 I.6
TwinTurbo kisbusz megvásárlásához a
szükséges pályánatí összegnek megfelelő
éven belüli kamatmentes hitel felvételéhez.
Az igényelt kölcsön összege: 7.990.000,Ft. Ravazd Község Önkormányzata ahítelt
a Takarék Faktorház Zrt-nél (II22
Budapest, Pethényi köz 10.) veszi fel. A
kölcsönfelvétel a hitelkérelem melléklete
szerinti feltételek szerint j ön létre.
Felelős: FeketénéYarga Mária
Határidő: 2015. augusztus 3 1.

d.) Váczi Attila r.alezredes kinevezésének támogatás
Polqármester Asszonv tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Országos Rendőrfokapitányság vezetője a Győri Rendőrkapitanyság kapitányságvezetői feladatainak
ellátásával Yáczí Attila r.alezredest bizta meg. Megkereste önkormányzatuttkat, hogy
támogassuk Y áczi Attila r.alezredes kinevezését.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothozta;

5 igen

szavazattal. ellenszavazat és
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Ravazd Község

Önkormányzatának
képviselő-testülete támogatja Yáczi Attila
r.alezredes kinevezéséta
Győri
Rendőrkapitrányság
kapitanyságvezetői
feladatai nak ellátásár a.
Felelős: FeketénéVarga Mária
Határidő: azonnal

e.) Sokoró-Pannontáj Natúrpark
FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a SokoróPannontáj Natúrpark kéri önkormányzatunkat, nyilatkozzutlk, hogy a Natúrpark munkájában
részt kívánunk-e venni a továbbiakban.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothozta,.

5

igen szavazattal, ellenszavazat
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Ravazd Község

Önkormányzatának

képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
továbbiakban is részt kívan venni a sokoró-

Pannontáj Natúrpark munkájában.

Meghatalm azza a polgármestert a nyilatkozat
megtételére.

Felelős: FeketénéVarga Mária
Határidő: azonnal

f.) WEB oldal
Polgármester asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy annak idején községünk
honlapja elsők között készült el, de sajnos mára métr nem felel meg a kor követelményeinek,
ezért egy új weboldal készítésválik aktuálissá ezévben. Nagy terjedelmű képeket már nem
tudunk feltenni több okból sem a honlapra, továbbá vannak olyan információk, kötelező
elemek, mellyel bővíteni kellene az információs felületet. Komoly munkát jelent
munkatársaim részéről, ill. az oldal készítésévelszakembert kell megbíznunk. Ezügyben a
jelenlegi rendszergazdánkkal vettük fel a kapcsolatot. Az aktuális információk kezelése miatt
pedig tárhely bővítést hajtottunk végre július hónapban.
g.) Esólyegyenlőségi terv

Községünk önkormányzata rendelkezik esélyegyenlőségi terwel, melyet a hivatal
dolgozóival együtt készítettünk el. Az esélyegyenlőségi tervet 2015. évben felül kell
vizsgálni, melyhez szintén szakember segítségérevan sziikségünk.
Polgármester asszony elmondja tovéhbá, hogy a tervhez szükséges táblézatokat grafikonokat,
diagramokat, több évre visszamenő elemzéseket, játási esélyegyenlőségi terwel össáangban
lévő összehasonlításokat nem tudunk készíteni. Képviseló-testület egyetért a szakember
bevonásával.

h.) Közkutak
Polgármester asszony tájékoztatja a képviselő-testületet a településen lévő közkutak száménőI
és helYérŐl. A kimutatást átadja minden képviselő-testületi tagnak. Ana kéri a képviselőtestület tagait, hogy gondolják átjavaslatukat a következő testületi ülésre, arra vonatkozőan,
hogy mely kutakat szüntetnék meg, Kéri a képviselő-testület tagsut, hogy mérl egeljék azt,
hogy a községben kimenő utakon hol van az utolsó vízvételilehetőség, mely kút van közel a
turisztikai Útvonalakhoz, esetleg hol él olyan lakos, kinek házában nincs vezetékes ivóvíz. Itt
elsősorban idős emberekről van szó. A megmaradó kutakat a későbbiekben
önkormányzatunknak mérőkkel kell ellátnia. Eddig a közkutakból történő vízfogyasztás után
átalányt fizettíink. Előjáróban elhangzott, hogy a sportpálya kömyékét ill. a játszőtér
kömyékét ivókúttal lássuk el, mivel ezek kimondottan ivásra használhatók. A képviselőtestület tagjai kérik a polgármestert, hogy érdeklődje meg, hogy ezen kutak elhelyezése
milyen összeget képviselnek.

i.)

Óvoda páIyazat

Az

Óvoda bővítésrebeadott pályazatunk nem nyert. Jelenleg tartaléklistára kerültünk. A
bővítés tervei elkészültek, az engedélyezésieljárás megkezdődik. Az EBR rendszerbe a
jogerős határozatot 2015, szeptember 30-ig kell feltölteni, althoz, hogy a következő bírálati
körben fo glalkozzanak ügyünkkel.

j.)

82-es főút

Polgármester asszony elmondja, hogy a 82-es főút felújítására előreláthatólag2015. év őszén
sor kerül az itt élő lakosság örömére, mivel a főltt nagyon rossz állapotban van. Információi
alapján jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelez ői szeruődések aláírására
várhatőan szeptember hónapban kerül sor, kivitelezésre pedig azt követően.

k.) Paphegyi multifunkciós pálya
Polgármester asszony tájékoztatla a képviselő-testületet, hogy a multifunkciós pálya
kialakítására vonatkozó kivitelezői ajánlatok elbírálása folyamatban van a megrendelő
részérŐI. A hagyatékból egy komplett multifunkciós pálya kerül majd átadásra településünk
Önkormányzatának, mint későbbi üzemeltetőnek. A munkálatok várható an 2015. szeptember

hónapban kezdődnek.

1.) Magasles

Polgármester elmondja, hogy jelenleg nincs előrelépés az igyben A tulajdonos nem
szolgáltatla a megfelelő dokumentációkat az adásvételi szerződés létrejöttéhez. Több
Probléma merült fel az adásvételi szerződés hírérea tulajdonos és a bérlő között. Reméljük,
hogy az idénymunkában itt' dolgozók és a tulajdo.ro, Lörött megfelelő egyezség szülátik,
mely számunkra kedvező. Amennyiben fejlemény történik az igyben, úgy képviselő-testület
tagait tájékoztatjuk.

h|

Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 2I.00kot lezárta. és megköszönte a jelenlévők munkáját.

Kmf.

6L-:,,=----Varga Mána
Feketéné
polgármester

b------.-t"1,/-

í

Dr. Bertalanné Józsa Judit

jegyző

