Ravazd Közs ég Képviselő-testülete
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JEGYZŐrÖNYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én 19.00 órakor a
Faluházban megtartott képviselő-testületi ülésén.

Je le n

v

ann ak : FeketénéY ar ga

Mária pol gármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Sipák Norbert, Székely Szilvia, Vas
Zsolt települési képviselők
Igazoltan távol lévő képviselő : Nagy Csaba
Dr. Bertalanné JőzsaJudit jegyző,
B ekő T amá sné igazgatási fo e 1ő ad ő,

j

e

gy

zőkönyw ezető

FeketénéVarga Mária polgármester köszönti a képviselő-testület tagut, köszöni
a képviselő-testületi ülés határozatképes és az ülést

megjelenésüket, megállapítja, hogy
megnyitja.

A polgármester
meg.

A
je

a

jegyzőkönyv vezetéséreBekő Tamásné igazgatási főelőadó személyét kérte

polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagait, hogy elfogadjrák-e a

gyzőkön yvv ezető személyét.

A

testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkön}"wezető
felkérte Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismerteti

a

javasolt napirendi pontokat.

1.) Törvényességi ószrevétel tárgy a|ása

Előadó

FeketénéVarga Máriapolgtírmester

:

2.) Intézményvezetői pá|y ázat

Előadó: FeketénéYarga Mária polgármester

3.)

Civil szerv ezetek p ályázata i na k elbírálás a
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

4.) Egyebek

Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester
5.) Szociális ügyek (zárt ülés)
Előadó: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

Bekő Tamásné ig.főea.

személyét, majd

a

polgármester

FeketénéVarga Mária polqármester felkérte a képviselő testület tagtrut, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alás áva| ké zfeleme l é s s el szav Mzon,

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatérozatothozta:
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Rav azd Kö z sé g Önkormán y zata Képvi s e l ő -te stül ete
az ülésre meghirdetett napirendi pontok tárgyalását

1.)

Törvényességi észrevétel

elfogadja.

FeketénéVarga Mária polgármester ismertette a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal GYB041964-112015. számú levelét a polgármester illetményévelkapcsolatos törvényességi
felhívásról.
Polgármester Asszony elmondja, hogy a törvényességi észrevételt tudomásul veszi,
feladatának taftla a törvény bel'artását és betartatását, ezértkérlaképviselő-testület tagsait a
február hónapban hozott I2l20I5. (II.28) szémúhatározatukat vonják vissza, szeptémber
elsejétől állítsák vissza a törvény szerinti összegre.
Polgármester Asszony bejelentette, hogy a napirend targyalásaban nem kíván részt venni és
elhagyta az üléstermet.
Farkas Sándor képviselő úr sajnálatát fejezteki azzal kapcsolatban, hogy képviselő-társaival
együtt ezt atöwényességi észrevételtkell kezelni.
Siprák Norbert alpolgármester úr sajnálja, hogy az elmúlt 8 év munkáját értékelvea képviselőtestületnek ezt a dőntést kell meghoznia.

A

napirendi ponthoz kérdés,hozzászőlás nem volt.

Ravazd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazatta|. ellenszav azat éstartózkodás nélkül a
következő határ o zatot ho zta:
4 4 l

2015. (YIJI.27 .) határ ozat

Ravazd Község

képviselő-testülete

a

I2l20l5.(II.28.) számű határozatát visszavonja,
egyben FeketénéVarga Mária polgármester havi

illetményéta Magyarország helyi önkormány zatairől
szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 2015.
szeptember 1. napjátőI bruttó 299.15I,- Ft-ban

állapítla ffieg,

az ezzel

összefiiggő havi

költségtérítéstpedig 44.87 3,-Ft-ban.
Hataridő: 2015. szeptember 1.
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsaludit jegyző

2.)

Intézményvezetőipá|yázat

FeketénéVarea Mária polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a meghirdetett Ravazdi
Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde Intézményvezetői páIyázatra pályánx nem
érkezett, az eredménytelenség, sikertelenség miatt a Szewezeti és Működési Szabályzat
szerint kell eljárni Az intézményvezetői tapasztalatokkal rendelkező határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozőját, Szöllősi Sándornét javasolja megbízni a
vezetői feladatok ellátásával 2015. szeptember l-től a sikeres pályazat lebonyolításáig
maximum egy nevelési évre.

Az

elhangzottak után a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás
né lkül me gho zta következő határ o zatát:
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Ravazd Község Önkormanyzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi az intézményvezetői pályázat
sikertelenségét, és a Ravazdi Nyitnikék Óvoda,

Egységes Ovoda-Bölcsöde

intézményvezetői
feladatainak ideiglenes ellátására - a hatályos
SZMSZ szerint, max. 1 nevelési évre - Szöllősi
Sándornét az iníézményközalkalmazott
óvodapedagógusát bízzameg 201 5. szeptember 1 -től
2016. augusáus 15-ig.
Hataridő: 2015. szeptember 1.
Felelős : FeketénéY ar ga Máría polgármester

3.)

Civilszervezetekpályázatainakelbírálása

FeketénéVarga Mária polgármester ismerteti
támo gatására b e érkezett kére lmeket

a

képviselő-testülttel

a civil

szervezetek

A

Polgármester Asszony a páIyazatban leírtak alapján ismerteti a civil szewezetek vállalt
feladatit és programjait. A szervezeteknek kisebb és nagyobb megmozdulásai a település
különböző érdeklődési csoportjaitmozgattákmeg, melyeknek őmagarészese volt.
A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembe vette és ezek az alábbi javaslatot terjeszti
elő:

Szederinda Hagyományteremtő Egyesület
Szent Villebald Nyugdíjas
Béla kútja Kulturális

Klub:
Egyesület

Az

5

0.000,-Ft

40.000,-Ft
20.000,-Ft,

elhangzottak vtá.r;r a Képviselő-testület 6 19en szav azattal, ellenszav azat és tartózkodás
nélkül me ghozta következő határ ozaíát:
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Ravazd Község Képviselőtestülete a településen működő
kérelmeket megtargyalta és az alábbi döntést hozta

civil

:

szervezetek által beadott

Szederinda Hagyományteremtő Egyesület 50.000,-Ft
Szent Villebald Nyugdíjas Klub:
40.000,-Ft
Béla kútja Kulturális Egyesület
20.000,-Ft egyösszegű támogatásban
részesül. A ttámogatás felhasznáIásárőI a civil szervezet elszámolni köteles következő év
január 31-ig.
A támogatás kifizetéséről Ravazd Közég Önkormányzata 2015. szeptember 1l-ig
gondoskodik.
Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester
Határidő: 2015.09. 11.

4.)

Egyebek

a)

2015. I. félévköltségvetési beszámolója
(jegyzőkönyv ]. sz. melléklete)

A Polgármester Asszony elmondja, hogy nem kötelező félévesbeszámolót készíteni,de
tisztán látás végett jónak tartsa,Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az eredeti

előirányzathoz mérten kerültek kimutatásra a feléves eredmények. Előirányzat módosítást,
majd a IIL névi beszámolóban kell a képviselő-testületnek elfogadni.

Ravazd Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal. ellenszavazat és lartőzkodás nélkül a
követke ző határ ozatot ho zta;
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Ravazd Község képviselő{estülete Ravazd Község
Önkormányzatának 2015. I. féléviköltségvetési
beszámolój át tudomásul vette.
Hatráridő: azotvtal

Felelős: FeketénéVarga Mária polgármester

b)

Paphegy II. szakasz útépítése

FeketénéVarga Mária polgiármester örömme l tájékoztatja a képviselő-testül et tagait,
hogy a Paphegy II. szakaszának útburkolat erősítésre, építésérebeadott páIyazatunk
sikeres elbírálásban résZesült. A pályázatban megjelölt maximális összeget 15.000.000,Ft-ot nyertünk, mely majd kiegésziJl az önkormányzat által váIIaIt önerővel. A kivitelezési
munkákat előrelátható|ag 2016. tavaszán kezdjük meg. A páIyazat megvalósításanak
szakaszair ől

fo

lyamato s an

táj éko zt atj a a

képvi s e lő

-te

stületet.

c)

Ovodai ügyek

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodai
beiratkozást követően írásban felkeresttik a szülőket, hogy felmérjilk az igényeket a Családi
Napközihez. Igény nem mutatkozott rá, ezért az elkövetkezendő időszakban a családi
Napközi működését szüneteltetj iik,
Folyamatosan hirdettük az ővőnői álláshetyet is. Megfelelő végzettséggel a 4 jelentkező
közül - egyik jelentkező sem rendelkezett.
Az intézrtényvezető asszony úgy döntött, hogy az eddig a Családi Napkciziben dolgozó,
Baloghné Vida Angélával t<lltjük be az állást az elkövetkezendő időszakban, míg továbbra is
folyamatosan keressük a szahképzett óvónőt.
Polgármester Asszony elmondja továbbá, hogy az EpítéshatóságnáI az óvodabővítés
engedélyezésefolyamatban van, épp most tettünk eleget egy hiánypótlási felhívásnak. Jogerős
éPÍtésiengedéllyel szeptember 30-ig kell rendelkezni, melyet fel kell tölteni az elektronikus
PálYázati rendszerbe, alűoz, hogy a következő elbírálási kör részesei lehessünk.

d) Libor Mária kérelme
Feketéné Yatga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagsait Libor Mária
szolgálati lakással kapcsolatos bérleti kérelméről. Libor Mária a Ravazdi Erdei Iskola
uezetője,3 éve dolgozik Ravazdon, két kiskoru gyermekével költözne aRavazd,, Országút u.
94. sz. alatti lakásba.

A

Polgármester Asszony felteszi a kérdést,hogy a képviselő-testület hozzájárul-e aRavazd,,
O r szágut u. 9 4 . szám alatti ingatl an b érb eadásáho z.

Ravazd község képviselő-testülete egyhangúlag,
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothozta:

6 igen
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Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete
hozzájárul aRavazd, Országút u. 94. szám alaíli ingatlan
bérbeadásához Libor Mária 9023 Győt, Kölcsey l. 14.

szám alatti lakos részére2015. szeptember 15-től 2016.
augusztus 15-ig. A bérleti díjat 25.000,-Ft/hó összegben
határozzameg.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 20I 5. szeptember 1 5.
Felelős: FeketénéVarga Mtíria polgármester

e) Események
Polgármester Asszony felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy augusztlls 29-én kerü|
megrendezésre az önkormányzatihotgászverseny,
és keressük a település leg|obb horgászát,
aki elnYeri a vándorserleget. A felhívást minden ravazdi lakos megkapta, kiplakáiolásra
került.

.ö

Az

évnyitő i.innepség a ravazdi tagíntézményben2015. augusáus 31-én 15 órakor lesz, Ecsen
az iskolában pedig 17 őrakor,melyre szeretettel várJéka képviselő-testület tagjait.
Tájékoztatla a képviselő-testület tagsait, hogy 2015. szeptember 5-én 18 órakor a templomban

SIMPLICISSIMUS komolyzenei koncert lesz, melyet közösen szerveztink az
Egyhazkőzséggel. Amennyiben a képviselők ideje engedi, örülnének, ha ezen eseményen
részt tudnának venni.
2015. szeptember 19-én a Faluházban nyugdíjas klubok találkozőja lesz, sziireti mulatság
keretein belül. Résá vesznek a sokorópátkai és a szlovákiai nyugdíjas klubok. Minden
képviselő-testületi tagot sok szeretettel várnak az eseményre.

Egyéb napirendi pont, kérdés, valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 21.00kotlezárta. és megköszönte a jelenlévők munkáját.
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FeketénéVarga Máría
polgármester
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Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

