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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015, szeptember 30-án 9.00 Órakor
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Jelen yannak: Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely
Szilvia, Vas Zsolt települési képviselők
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző,
B ekő Tam á sné igazgatás i főel őadó,

je

gyző könylvezető

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

Feketéné Varga Mária polgórmester köszönti

megjelenésüket, megállapitja, hogy
megnyitja.

A

polgármester a jegyzőkönyv

a

vezetésére Bekő Tamásné igazgatási főelőadó személyét kérte

meg.

A
je

polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagiait, hogy elfogadják-e a

gyzőkönyvv ezető személyét.

A testület egyhangúlag elfogadta

a

jegyzőkönywezető

Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.

személyét,majd a polgármester felkérte

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat.
1.)

A Ravazdi Nyitnikék Óvoda

és az Ecsi Petőfi Sándor Általános Iskola 20141201.5. évi

beszámolója
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester
Kocsisné Németh Ilona intézm ényvezető, Szöllősi Sándorné óvodavezető

2.) Intézményvezetői pály ázat
E,lőadó: Feketéné Varga Mária polgármester

3.)

Egyebek

Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

4.) Szociális ügyek (zárt ülés)

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

FeketénéVarga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tfu gy alásával kézfel emel é s se l szav azzon.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete
t

artózko dás

né l kü

l a következő határ o zatot
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Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ü l ésre me ghirdetett napirendi pontok tár gy alását
elfogadja,

1.)

Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde
Altalános Iskola 201412015. évi beszámolója

és az

ÉcsiPetőfi Sándor

FeketénéYarga Mária polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a Nyitnikék Óvoda,
Egységes Ovoda-Bölcsőde, Szöllősi Sándorné óvodavezető asszony által összeállitott20I4-2015.
nevelési évi beszámolóját.
(a beszámoló a jeg,,zőköryD ]. számu melléklete)

Ravazd Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő határ o zatot

ho zta:

50 12015. (IX.30.)

határozat

Ravazd Község képviselő+estülete a Ravazdi Nyitnikék
Ovoda, Egységes Ovoda-Bölcsöde 20l412015. évi
beszámolóját tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: Feketóné Varga Mária polgármester

FeketénéVarga Mária polgármester felkéri Kocsisné Németh Ilona intézményvezetőt, hogy
ismertesse a képviselő-testülettel azEcsi Petőfi Sándor Általános Iskola 20|4-2015, nevelési évi
beszámolóját.
(a beszámoló

a

jeg,,zőkönw 2. számú melléklete)

Ravazd Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
kö

vetkező

hatétr ozatot ho zta:
51,

l20l5. (IX.30. ) határ ozat

Ravazd Község képviselő-testülete

az Ecsi

Altalános Iskola 20l4l20l5. évi

Petőfi
beszámolóját

tudomásulvette.

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) Lakossági panaszlevél tárgyalása

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy minden Képviselő-testületi tagnak
megküldte a Reider Istvánné és Balogh Sándorné által megküldött panaszlevelet, ill. a probléma
miatt küldött aláirásgyűjtő íveket.
Polgármester Asszony elmondja, hogy valóban megnövekedett a Lukashorog, Paphegy utca és
Országűt utca teherforgalma. Azt is megérti, hogy minden lakos félti az általa megszetzett
ingatlan állapotát, az egész élete munkáját.
Sajnos a mezőgazdasági és ipari terület irányáből ez az egyetlen levezető út van éltizedek óta.
Annak idején ezen utcák burkolata, szélességenem ezen forgalom lebonyolítására került
kialakításra.
Paphegy utca egy gyűjtő út, melyen buszforgalom és megnövekedett lakossági forgalom is
van. Onkormányzatunk az elmúlt évben megterveztette ezen útszakaszok burkolaterősítését,és
vele együtt avizrendezés kezelésétis.
Pályázaton 20l5. évben 15 millió forintot nyertünk, melyet ki kell egészítenünk 15 % önrésszel a
Paphegy utca burkolaterősítésére, vízrendezésére.Ezen összegből a TüzoltószertártőI a
buszfordulóig rendbe tudjuk tenni a legkritikusabb állapotban lévő űtszakaszt. Ezzel egyitt egy
forgalom technikai tervet is készíttetünk. (kitáblázás, forgalom lassítás, jelzőlámpa). Ezen
munkálatokat20l6. május 3l-ig elvégeznénk.További szakaszokra a TOP pályázatoktól várnánk
a kialakítás lehetőségét a közeljövőben.

A

Reider Istvánné elmondja, nem várhatnak sokáig, mert tönkremennek házaik, és nem tudják
elviselni a májustól szeptemberig terjedő időszakban a megnövekedett forgalmat. Szerinte és az
általa képviselt lakosok szerint elkerülő utat kell kialakítani az itt lebonyolódó forgalomra.
Reider Istvánné elsősorban a gyümölcsfeldolgozó ;jzem által lebonyolított forgalmat sokallja.
FeketénéVarga Mária polgármester elmondja, hogy a közűti közlekedés szabályai mindenkire
vonatkoznak.

Nagy Csaba képviselő úr elmondja, hogy az önkormányzat meglesz minden tőle telhetőt, és a
megoldást keresi, viszont a termelő cégek, gazdák vállalkozását nem lehetetlenítheti el.
Mindenképp a megoldást kell keresni szakemberek bevonásával.

Székely Szilvia képviselő hozzászőlásában elmondja, hogy az önkormányzatnak utakra nincs
pénze, de tényleg fontos az is, hogy mi lesz a lakőházakkal, melyek többsége régi építésű.Ha
más megoldást nem látnak, mert már károsodnak aházak, akkor vigyék perre a dolgot.
Balogh Sándorné elmondja, hogy nem a vita a céljuk, hanem valami megoldás kell.

Farkas Sándor képviselő úr szerint, az önkormányzat egyedül ezt a problómát nem tudja
megoldani, ezért minden érintett ftldtulajdonost, cégvezetőt hívjunk meg egy egyeztető forumra.
Feketéné Varga Mária polgármester a képviselő-testülettel egyetértésben a rendkívüli testületi
ülés időpontját 2015. október 21. I8 őrában határozza meg, melyre meghívást kap minden
ftildtulaj donos és cégvezető.
Polgármester Asszony elmondja, hogy véleménye szerint folytatni kell az eredeti tervek szerint
az Űtszakasz tervszerinti felújítását, amely nagyon fontos és részben javulást is eredményez.
Továbbá felveszi a kapcsolatot szakemberrel, aki a forgalom technika kialakításában javaslatot
tud tenni és felveszi azügyben is, hogy hol és hogyan alakítható ki egy nyomvonal, mely elkerüli
a panaszos szakaszt.

Ravazd Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
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Ravazd Község képviselő-testülete a

lakossági
egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy minden érintett
foldtulajdonost hívjon meg a következő testületi ülésre,
melynek időponda 2015. október 2I.,18 őraFaluház.

panaszlevél tartalmát tudomásul vette,

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

3.) Egyebek

a) Bursa Hungarica
Feketénévarga Mária polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica pályázatra, mely
felsőoktatásban tanulóknak nyújt támogatást, október 1-ig lehet regisztrálni.

A

polgármester felteszi

támo gatj a-e a

p

a

kérdést,hogy

ály ázatho z v a|ő

c

satlakozást.

a

a képviselő-testület az elműlt évekhez hasonlóan

Ravazd Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
követke
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ő határ
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Ravazd Község Önkormányzata csatlakozni kíván a

hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban részt vevő
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Fe l ső oktatás i Önkorm ány zati Ö sztöndíj pá ly ázat 20 I 6 . év i
fordulój áho z, Az önkormányzat kötel ezettsé get v állal arra,
hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösáöndíjpályázat 2016.

évi fordulója

keretében a

beérkezett pályázatokat és a pályéuatről hozott döntését az
Emberi Erőfonás Támogatáskezelő által üzemeltetett
elektronikus adatbázisb an rő gzíti.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

b) Fogászati ügyeleti megállapodás
FeketénéVarga Mária polgármester asszony ismerteti a Képviselő- testülettel az Egyesített
Egészségügyi és Szociális IntézményGyőr 582-IlBii.l2015. ügyiratszámú levelét, melyben kérik
a Képviselő-testület állásfoglalását a fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozóan.

Ravazd Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő határ o zatot

ho zta:
5

4 1201,5.

(IX.30.) határ ozat

Ravazd Község képviselő-testülete 2016. január l-től
batározat|an idejű szerződést kíván kötni az Egyesített
Egészségügyiés Szociális Intézménnyel a fogászati
ügyeleti ellátásra Felhatalmazza a polgármestert a
szer ző dés me gkötésér e é s aláír ásár a.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

c)

Pannonhalma Óvodai és Bölcsődei feladatellátási szerződés

Polgármester Asszony tqékoztatja a Képviselő-testületet a Pannonhalma Város
Önkormányzatának Polgármésterétől érkezett levélről, melyben a Pannonhalmi JÁTEK-VÁR
Ovoda és Bölcsőde feladatellátásra kötendő szerződés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Ravazd Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkül a
követ ke z ő hat ár

o

zatot ho zta:
55

/2015. (IX.30.) határozat

Ravazd Község képviselő-testülete szerződést köt
pannonhalma önkormánvzatával a pannonhalmi
lÁrÉr-VÁn Óvoda és Bölcsőde feladatellátására.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére
és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

d) Paphegy

utca

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak egyszerű
beszerzési eljárást kell lefolytatní a Paphegy utca kivitelezőinek kiválasztására, A kivitelezést a
következő év május 31-ig kellene megvalósítani, melyet határidőként jelölnénk meg. Azegyszerű
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása elkészült, előreláthatólag november hónapban több cég
közül választhatunk.

e) Belterületi vízrendezésII. ütem
FeketénéVarga Mária polgármester elmondja, hogy elkészült a tervdokumentáció. A tervezési
szerződés alapján a terv átadását követően a szerződéses összeg 50 %-át kifizettük. A vízjogi
létesítésiengedély kézhezvételétkövetően kell kifizetni a teljes összeget. A vízjogi létesítési
engedély beadását megelőzően két helyen tulajdonjogi problémák merültek fel.
Önkormányzatunk burkoltatni szeretné a Ravazd, Szőlőhegy űttől azAlsó-Felsőtelket összekötő
hídig az árkot. Az árok területe teljes mértékbenmagánszemélyek tulajdonában van.
Önkormányzatunk szeretné továbbfolytatni Ravazd, Országút 60. sz-től a ,,Templomfotdi
vízmosás" trányában a 4 méter széles útteknő burkolat kialakítását. Itt is az űt területe
magánszemétyek tulajdonában van. A vízjogi engedélyezéshezmeg kell szerezni a tulajdonosok
hozzájárulását, ill. használati megállapodást kell velük kötni a területre vonatkozóan, mely csak
Úgy lehetséges, hogy önkormányzatunkváztajzot készíttetaz adott területre, és alapján szolgalmi
jog kerül bejegyzésre.

f)

Busz átadás

Polgármester Asszony tájékortatla a Képviselő-testületet, hogy a falubusz átadásának várható
időpontja: 20l5. október l5-16., de legkésőbb október vége.

g) Óvodai bővítésipátyázat
Polgármester Asszony elmondja, hogy az óvoda bővítésipályázat kiegészítésrekerült, a jogerős
építésiengedély feltöltésével az EBR rendszeren keresztül szeptember 30-i g.

h)

Nemes Terézia öröksége

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Nemes Terézia
adománya megérkezett az erue a célra elkülönített számlára.
Az általa adományozott multifunkciós sportpálya készül, várható átadás 2015. október vége.

i)

Események

Polgármester Asszony tájékoztatla a képviselő-testület aközelgő ünnepi alkalmakról, melyre sok
szeretettel várnak minden képviselő asszonyt és urat. (óvodás bál, idősek napja, október 23-i
ünnepség). A meghívót személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.

Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 1 1.00-kor
lezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.

Kmf.
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r_j",(____,_ lt(Feketéné Varga Mária
polgármester
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Dr. Bertalanné Józsa Judit
-1 jegyző
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