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JEGYZÓKÖNYV
Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. október 29-én l8.00 órakor aFaluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannafr: Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely
Szilvia, Vas Zsolt települési képviselők
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző,
B ekő Tamá sné i gazgatás i fo e l őadó,
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gyzőkön yvv ezető

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

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti
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megnyida.

A
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polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagait,
gyzőkönyw ezető személy ét,

A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőköiryvvezető
Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv

A polgármester ismerteti
1.)

a

vezetésére.

javasolt napirendi pontokat.

PTKT
E,lőadó: FeketénéVarga Mária polgármester

2.)

Egyebek
Előadó: FeketénéVarga Mária polgármester

3.) Szociális ügyek (zárt ülés)
Előadó: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző
Bekő Tamásné ig.főea.

hogy elfogadják-e

a

személyét,majd a polgármester felkérte

FeketénéVarga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagjait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alás ával kézfel eme l és sel szay azzon.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete
tartózko dás

né lkü

l a következő határ ozatot

h

7 igen

szavazattal, ellenszavazat és

ozta:
63

/2015. (X.29.\ határ ozat

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ülésre me gh irdetett nap irendi pontok tár gy alását
elfogadja.

1.)

PTKT Gyermekjóléti Szolgálat

és Szociális Intézménye

FeketénéVarga Mária polgármester asszony ismerteti a Képviselő-testülettel a2015. évi
CXXXIII. Törvény rendelkezéseit, mely szerint 2016. január l-tőlváltozás lesz a PTKT
Gyermekj óléti Szol gálat és Szociáli s Intézményénekfenntartásában.
A képviselők tanulmányozták a kiküldött mellékleteket. (Jegllzőkönyv 1. és 2, sz. melléklete)

a 2OI5. október 29-én megtartott
nyilvános képviselő-testületi ülésén, egyhangúlag7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határ ozatot hozta:
Ravazd Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete

64l

2015. (X.29.\ határozat

Ravazd Község Képviselő-testülete a2015. évi CXXXIII.törvény rendelkezéseit megismerte és
tudomásul vette, hogy a jogszabályváltozás alapján a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással
integráltan, egy szeryezeti és szakmai egységben működhet kötelező önkormányzati feladatként
2016. január l_jétől.

A törvény

alapján 2015. október 31-ig a települési önkormányzatoknak felül kell vizsgálni a
feladatellátás módját, szervezeti kereteit, figyelembe véve azt a fő szabályt, hogy közös
hivatalhoz tartoző valamennyi településen a székhely település biztosítja a szolgáltatást.

Ravazd Község képviselő-testülete, mint

az ÉcsiKözös

Önkormányzati Hivatal
tagönkormányzata a feladat ellátási kötelezettségét felülvizsgálta és a székhely Önkormányzat
képviselő-testületi határozatával egyetértve, a közös hivatalhoztartoző településekkel egyeztetve,
a jogszabá|yi lehetőséget alapul véve a feladatok ellátási módját, szervezeti kereteit társulás údán
történő feladatellátással szándékozik binosítani továbbra i s.

A

feladatellátás társulásban történő ellátását a Pannonhalma Többcélú KistérségiTársulás által
alapított és fenntartásában működő PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye
(Intézmény)átalakításával, annak szervezeti keretein belül kívánja ellátni.

A képviselő-testület tudomásul veszi azIntézmény szükséges átalakítását és annak a tényét,hogy
a feladatellátásűj rendelkezéseinek megfelelő TM módosítására2015. november 3O-ig sor kerül.

A

képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy dönté séről az Écsi Közös
Önkormányzati Hívatal székhely ( ÉcsKözség) településének polgármesterét és az Intézmény

v ezeíőj ét táj ékoáas sa.

Határidő:2015. 10.31.
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

2.) Egyebek

a; rÓrnn -

panaszlevél

Polgármester asszony ismerteti a képviselő-testülettel a Horváth Gáborné 9091 Ravazd,
Fenyős 16, sz alatti lakos által benyújtott panaszlevelet aLőtérre vonatkozóan, mely szerint
zavarja a falu lakosságát a Lőtéren zajlőtevékenység.
Polgármester asszony elmondja, hogy a levelet továbbíduk a KAEG ZRT felé, mivel ők a
tulajdonosok, üzemeltetők, egyben meg is hívja a KAEG ZFIT vezérigazgatőját a
közmeghallgatásra, hogy tájékoáassa a falu lakosságát.

b) Közmeghallgatás időpontia
Polgármester asszony a közmeghallgatás
képviselő-testület a javaslattal egyetért.

c)

időpondául 20l5. november 26. napjátjavasolja.

A

Simon Márton hagyatéka

Polgármester asszony elmondja, hogy már 5 éve húzódik a Faluház alatti ingatlanok
Az 1269. hrsz-ú ingatlanban résztulajdonnal rendelkezik a Belgiumban elhunyt
néhai Simon Márton. A bíróság 2015. november 11. napjára tűzte ki az elbirtoklási
tárgyalást. Nagyon kis területről van szó, mellyel az örökösök
nem foglalkoznak. Bízunk
benne, hogy az úgy lezártával a Faluház alatti ingatlan területeket össze tudjuk vonni,
kizárólagos tulajdonjogot szerzünk végre. Így remélhetőleg a pályázati lehetőségek az
épületre vonatkozóan megnyílnak előtttink. (akadálymentesítés, energetikai pályázatok)
megszerzése.

d)

Törvényességiészrevétel

FeketénéVarga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgármester
bérévelkapcsol atos törvényessé gi észrevétel lezár ásra került.

e) Események
Polgármester Asszony tájékoúatja a képviselő-testületet a közelgő ünnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel várnak minden képviselő asszonyt és urat. (Márton napi ünnepi hét) A meghívót
személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.

Egyéb napirendi pont, kérdés,valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 20,00-kor
lezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.
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