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Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18.00 órakor a Faluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannat Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Yarga Tímea, Sipák Norbert, települési képviselők

Igazoltantávol lévő képviselő: Nagy Csaba, Székely Szilvia, Vas Zsolt

Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző,
B ekő Tam á sné i gazgatás i főelőadó, j e gyzőkön yw ezető.

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, köszöni
megjelenésüket, megállapitja, 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 egyzőkönyvv ezető személyét.

A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönywezető személyét, majd a polgármester felkérte
Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

1.) Ravazd Község Önkormányzata2Ols. évi költségvetése
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) Civil szervezetek pályázati elszámolásai
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

3.) Egyebek
Előadó: Feketéné Yarga Mária polgármester



Feketéné Varga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alás ával kézfe 1 emel é s se l szay azzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő *,ntár ozatot horta

5 12015. (II. 12.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
ül é sre me ghirdetett napi rendi pontok tár gy alását
elfogadja.

1.) Ravazd Község Ön kormán yzata 2015. évi költségvetése
(az előterjesztés a jeglzőkönyu ], számú melléklete)

A polgármester ezt követően ismerteti a Nyitnikék Óvoda tervezett költségvetését. (jeg1,,zőkanyv
2. szómú melléklete)
A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászőlás nem volt.

A képviselŐ-testület tudomásul veszi az önkormányzat költségvetésének tewezetét.

A polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e az Önkormányzat
költségvetés tervezetét.

Ravazd Község Képviselő-testülete 4 igen szavazatíal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül a
kö v etkező határ o zatot ho zta:

6 l 20 l 5. (U.12.) határ ozat

Ravazd község képviselő-testülete az önkormányzat
20l5. évi költségvetés tervezetét határidőre megismerte.

ft ,i",::iálTlíl5iTi::TiJ",':tffi ?,l;f#következó

Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

Határidő: 2015. március 1 5.

2.) Civil szervezetek pályázati elszámolásai

Feketéné Varga Mária polgármester íájékortatja a képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek
határidőre beadták a számukr a nyúj tott támo gatások felhasználásának e 1 számo lását.
A polgármester ismerteti a benyújtott dokumentumokat.



A Szederinda Hagyományteremtő Egyesület ruhák, kiegészítők vásárlására, valamint a
sátoraljaújhelyi néptánc táborban a gyerekek étkeztetésére költötte a támogatást.
A Nyugdíjas Klub kirándulásokat, szüreti mulatságot szervezett. A támogatásból finanszírozták
azutazás költségének egy részét.
A "Béla kútja" Kulturális Egyesület pedig képeslap készítést, régi képek, iratanyagok gyűjtését
végzi.

A polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a civil szervezet
elszámolását.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő{estülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás né lkü l a következő határ ozatot ho rta:

7 1201,5. (II.12.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
civil szervezetek számára nyujtott támogatások
felhasználásának 20|4. évre vonatkozó
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester

elszámolását

3.) Egyebek

- Rendezési terv módosítás

Feketéné Varga Mária polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testület, hogy Eszes Tibor
okleveles építészmérnökkel a megbízási szerződés aláírásra került. Elvégezte a beadott kérelmek
jogosságának felülvizsgálatát. Javaslatát megtette, mely szerint a kérelmek, valamint az
önkormányzati területi fejlesztések támogathatóak, mivel összhangban vannak a helyi fejlesáési
elképzelésekkel.

Az elhangzottak után a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkül
me ghozta következő határ ozatát:

8/201 5. (II. 1 2.) határ ozat

Ravazd Község képviselő-testülete felhatalmazza Feketéné
Varga Mária polgármestert, hogy felkeresse a rPn-HÁI-Ó
Kft, és árajánlatot kérjen a rendezési terv módosítására,
egyben intézkedjen a rendezési terv módosítárőL

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester



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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