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JEGYZOKONYV

Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 18.00 órakor a Faluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannah Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Vas Zsolt
települési képviselők,
Igazoltan távol lévő képviselő : Székely Szilvia

Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző,
B ekő Tamá sné i gazgatás i foel őadó, j e gyzőkön yw ezető .

Feketéné Varga Mória polgórmester köszönti a képviselő-testület tagait, köszöni
megjelenésüket, megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes és az ülést
megnyitja.

A polgármester a jegyzőkönyv vezetésére Bekő Tamásné igazgatási főelőadó személyét kérte
meg,

A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagait, hogy elfogadják-e a
j e gyzőkönylrrezető személyét.
A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét, majd a polgármester felkérte
Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

L.) Az önkormányzat szervezeti és Működési szabályzatának megalkotása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

2.)Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester



Feketéné Varga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alásával kézfe lemel és sel szav azzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, e\lenszavazat és
tartózkodás nél kü l a következő határ ozatot hozta:

1 12015. (I.29.\ határ ozat

Ravazd Közsé g Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott,hogy az ülésre meghirdetett napirendi pontok
tár gy alását el fo gadj a.

1.)Szervezeti és Működési Szabályzat - rendeletalkotás

Dr. Bertalanné Józsa Judit jeg},ző tájékoztatja a képviselő-testületet az SZMSZ átdolgozásának
szüks é ge s sé gér ől, ezért kül dtük ki átgondo lásra az SZMSZ terv ezetét.

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászőlás nem volt.

A polgármester asszony felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a Szervezeti és
Működé s i S zab ály zat rende let tew ezetét.

Ravazd Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
következő rendeletet alkotj a:

112015. (II. 10.) rendelet

Ravazd Község Önkormány zatának Képviselő-testülete az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
rendeletét az előterjesztés szérint elfogadja. (a rendelet a
jeglzőkönyv ]. számú melléklete)
Határidő: azonna|
Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

2.)Egyebek

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatal 3 községe 2014.
december 3l-vel rendezte pénzügyi elszámolásaikat, mivel tisáa lappal szerették volna kezdeni
az ötkőzséggel működő Közös Hivatal munkáját 2015. január l-vel.
Megbeszélés történt a Közös Hivatal felállásával kapcsolatban, a további eredményes
munkavégzés miatt.
Veress Gyula igazgatási előadóként segíti elsősorban Lázi és Veszprémvarsány kirendeltségeken
d.olgozók munkáját, általános helyettesnek Szabóné Seres Mária előadó lett kinevezve.
Onkormányzatunk ügyfélfogadása továbbra is változatlan.



A tájékoztatás során polgármester asszony elmondja, hogy készüI a 2015, évi költségvetés,
melynek tárgyalására a soron következő ülésen kerül sor.
Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2014. év végén az
Ecs-Ravazd által közösen működtetett óvodai normatíva igénylés ellenőrzése során eltérés
mutatkozott, mely összeget, 662.1O8,-Ft-ot vissza kellett utalnunk, valamint óvodapedagógus
utáni normatíva ellenőrzés során 1 fő eltérés mutatkozott, mely szintén visszautalási
kötelezettséggel járt, 468.600,-Ft összegben.

- P T KT t ár s ul á s i me gáll ao o dá s m ó do s ít á s ának e l_fo gadás a.

Feketéné Yarga Mária Polgármester Asszony tájékoztatta a Képviselő-testület tagait, hogy a
PTKT társulási megállapodásának módosítására halaszthatatlanul szükséges, mert a MÁK
hiánypótlás felhívásában szerepeltek olyan adatok, amelyek pontatlanok voltak. Ezeknek a
korrigálásoknak a hordereje csekély mértékű, de a törzskönyvi nyilvántartással egyeznie kell.

Kiküldésre került az egységes szerkezetű, pontos adatokat tartalmaző megállapodás.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy határozatban fogadja el a PTKT társulási megállapodás
ezen tartalmát, mely a határ o zat mellékl etét képez i.

Az elhangzottak után a Képviselő-testület minősített többséggel, 6 igen szavazattal, ellenszayazat
és tartózkodás nélkü| meghozta következő határozatát.

2 l 20 l 5. (I.29 .) határ ozat z

Ravazd Közs é g Önkormány zatának Képv i sel ő -te stü l ete a
7 1 l 20 I 4 .(XI. 1 3 . ) szám í határ ozatát vi s szavonj a.

Ravazd Kö zsé g Ö n kormány zatán ak Képvi se l ő -te stülete a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Megállapodásának módosításával kapcsolatosan az alábbi
határozatothozza,.

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Megállapodás módosításait a mellékelt tartalom szerint
elfogadj a. A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű
Társul ási Me gál 1 ap od ás a határ ozat m e l l ékl e tét kép ezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

- Hitelkérelem

Feketéné Varga Mária polgármester kéri a képviselő-testületet éven belüli folyószámla hitel
felvételének jóváhagyás ára a btztonságos működéshez.



Az önkormányzatkizárőIag indokolt célra kívánja kérni a likvid hitelfelvételt a Pannonhalma és

Vidéke Takarékszövetkezettől. Várható összege 3 millió forint.

Az elhangzottak után a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkül
me gh ozta következő határ ozatát:

3 l 20 l 5. (I.29 .) határ ozat

Ravazd Község képviselő-testülete hozzájárul a 3 millió
Ft-os pénzforgalmi folyószámlahitel - éven belüli
felvételéhez. Megbízza a polgármestert és jegyzőt a

kérelem benyújtásával és a hozzá kapcsolatos ügyintézés
elvégzésével.

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

- Rendezési terv módosítás

Polgármester Asszony tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelzés érkezett a rendezési terv
módosításokkal kapcsolatban. Hirdetményben hílta fel a település lakosságának figyelmét,
esetleges módosítási javaslatok benyújtásának lehetőségére. Elmondja, hogy az érintett
személyeket megkérte, írásban nyújtsák be igényeiket, mivel a módosítás nagyobb összegű
kiadással jár, ezért össze kell gyűjteni az összes módosításhoz kapcsolódó kéréseket, melyhez
önkormányzatunk is csatlakozik. Elmondja, hogy a módosítással kapcsolatban szükség van
szakértőre, aki átgondolja a településfejlesztés szempondai szerinti elképzeléseket, ellenőrzi a
lehetőségeket, és együtt működik a rPn-HÁrÓ KFT-vel, akik készítették a rendezési tervet.
A szakértő személyében Eszes Tiborra gondolt, akivel már dolgozott együtt önkormányzatunk.
Képviselő-testület tagjai egyetértenek azzal, hogy szakértő vizsgálja a módosítás lehetőségeit, és
csak az kerüljön már a rÉn-HÁrÓ KFT-hez kérésként, melynek megfelelő alapja van.

Az elhangzottak után a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, e|lenszavazat és tartőzkodás nélkül
me gho zta követ ke ző határ o zatát :

4 l 20 l 5. (I.29 .) határ ozat

Ravazd Község képvi selő-testülete felhatalmazza Feketéné
Varga Mária polgármestert, hogy felkérje Eszes Tibor
okleveles építészmérnököt a rendezési terv módosításához
szükséges szakértői véleményezésre, és a megbizási
szerződés a|áírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
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- Szolgálati lakások
(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számu melléklete)

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a szolgálati lakások
bérletével kapcsolatban (mikortól lakik ott, mennyit fizet jelenleg),Az Országút utca94. szám
alatti szolgálati lakás bérlője, Kocsis Zsolt, a szolgálati lakásból kiköltözött, fennálló tartozását
elismerte. Az elmaradt közüzemi díjak, a villanyóra visszaszerelése és a tisztasági festés
költségei, a lakbért és egyéb elmaradásait havonta törlesái, de még mindig elmaradása van. A
többi szolgálati lakás bér|ői határidőben fizetik költségeiket, a képviselő-testület által
megállapított lakbéreket.
A polgármester felkéri a képviselő-testület tagait, nyilatkozzanak az esetleges lakbér emelés
kérdésében a mai felülvizsgálat alkalmával.
képviselő{estület tagiai szerint ezévben lakbéremelés nem szükséges.

- Béla-kut rongólása

Polgármester Asszony tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Béla-kutat megrongálták,
rendőrségi feljelentést tettünk, de sajnos elkövető kilétének hiányában a Rendőrség a nyomozást
fe l f ii g ge szt ette, m e l yrő l írá sb an táj éko ztatta önkormán y zatunkat.

- Síkossóg mentesítés

Feketéné Varga Mária poleármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a téli csapadékos
időjárás okozta csúszós útviszonyok megoldására síkosság mentesítő anyaggal töltött ládák
vannak kihelyezve a Győr-Szol Zrt. jővoltából, a település több pontján. A síkosság mentesítő
anyagot megvettük, ezenládákért pedig bérleti díjat fizetünk.

- Sportegyesület

Feketéné Varga Mária elmondja, hogy a Sportegyesület Elnökének halálával meg nem szűnt, de
nem is aktív, ezért felkeresi a sportbarátokat, régi tagokat a Sportegyesület vezetőségének
űjr av álasztása ü gyé b en.

- Polgárőr Egyesület

Polgármester Asszony fájlalja, hogy a Polgárőr Egyesület aktivitása az elműlt időszakban
hanyatlÓ, ezért felkeresi a Polgárőr Egyesület E|nökét, az egyesület működésével kapcsolatos
terveik miatt.

- Óvoda konyha



A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvoda konyhára elengedhetetlen a
menza program. Az éíkeztetés reformja megkívánja e program létét. Elmondja, még hogy február
2- án me gbeszé l és l e sz a közétkeztetés tovább i m ikéntj érő l.

- Bolt

Sipák Norbert alpolgármester úr felvetette, hogy a településen üzemelő COOP élelmiszerbolt
működése, árukészlete gyenge, rossz minőségű. Nagy szükség lenne a településen élő - és
elsősorban helyben kénytelen bevásárló - lakosok magasabb színvonalú ellátására. Polgármester
Asszonyt kéri, hogy szíveskedjék felvenni a kapcsolatot a helyi dolgozókkal, illetve a Szolnoki
központtal is a minősé gi változás érdekében.

- Posta

A postánál is hasonló
mondható.
Másik kérdés pedig, hogy

a tapasztalat árukészlet, szolgáltatás terén, a színvonal gyengének

a posta nem nyithatna-e 8 órakor?

_J/J 4---?__/T,*.l--

Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző

Polgármester Asszony válaszában elmondja, hogy mivel a postai szolgáltatás magánkézben van,
Így nem szólhatunk bele a nyitvatartási időbe, de megpróbál beszélni a tulajdonossal, és az
észrevételeket is közli vele.

- Bankautomata

A képviselő-testület tagiai fontosnak tartanák, ha a településen lenne egy bankautomata, és ezért
kérik polgármester asszonf, hogy szíveskedjék felvenni a kapcsolatot a számlavezető
bankunkkal, a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezettel, mi lenne a módja egy
bankautomata tel epítésének.

Feketéné Varga Mária polgármester asszony megígéri, hogy felkere§i a Takarékszövetkezetet.

Sipák Norbert képviselő elmondja, hogy többen jelezték, hogy a dohánybolt környéke szemetes,
jó lenne valamit tenni ezügyben.

Polgármester Asszony válaszában megígéri, hogy felveszi a kapcsolatot a Dohánybolt
tulajdonosával, hogy fordítsanak több figyelmet a bolt környékének rendben tartására.

Egyéb napirendi pont, kérdés, valamint hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 21.00-kor
lezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.

6lL_--: í/ (------,------*---
Kmf.

Feketéné Varga Mária
polgármester

flffi3


