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JEGYZOKONYV

Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. február 28-án l8.00 órakor aFaluhézban
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak Feketéné Varga Mária polgármester,

. Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, települési
képviselők

Igazoltan távol lévő képviselő: Székely Szilvia, Vas Zsolt

Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző,
Bekő Tam ásné i gaz gatási főelőadó, j e gy zőkönyvv ezető.

Feketéné Varga Mória polgórmester köszönti a képviselő-testület tagsait, 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 egyzőkönlwezető személyét.

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

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

1.) Ravazd Község Önkormán yzata szociális rendeletén ek felü lvizs gálata
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

3.) Szociális ügyek (zárt ülés)
Előadó: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

Bekő Tamásné igazgatási főelőadó



Feketéné Varqa Mária poleármester felkérte a képviselő testület tag|ait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alásával kézfe l em el és se l szay azzon.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határ ozatot hozta:

11 12015. (II.28.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ülésre me ghi rdetett napirendi pontok tár gy alását
elfogadja.

1.) Ravazd Község Ön kormán y zata szociális rendeletének felülvizs gá|ata
(az előterjesztés a jeg,,zőkönyv ]. ill. ]/a. sz. melléklete)

Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a szociális törvény
módosításairól. Elmondja, hogy az önkormányzati segély, méltányossági közgyógyellátás,
méltányos ápolási díj 2015. január l-től megszűnt. Helyette települési támogatás igényelhető,
melynek keretén belül megállapítható rendszeres, valamint átmeneti segélyezés is. A szociális
törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik ezen támogatás
elbírálása. A képviselő-testület dönthet anól, hogy mely ellátásokat ruházza át polgármesteri
hatáskörbe.
Az előterjesztésben láthatő, mely juttatások azok, melyek települési támogatás keretén belül
adhatóak,

Farkas Sándor képviselő szerint a költségvetésben a szociális juttatásokra kimutatott keret alapján
nem gondolja, hogy rendszeres támogatást kellene biztosítani, inkább az eseti ellátások összegén
kellene emelni,

Nagy Csaba képviselő egyetért Farkas Sándor képviselő felvetésével, mivel a rendszeres
támogatás nagyrészt kimerítené apénzügyi keretet. Ő is aztjavasolja, hogy az eseti támogatások
inkább legyenek nagyobb összegűek.

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászőlás nem volt,

A polgármester asszony felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a szociális
rendelet tervezetét.

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:



3 l20l5. (III.02.) rendelet

Ravazd Közsé g Önkormány zatának Képvi se l ő -te stü l ete az
önkormányzat szociális gondoskodás helyi szabályaitől
szóló rendeletét elfogadja. (a rendelet a jeglzőkönw 2.

számú melléklete)
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

2.) Egyebek

a.) Polgármester illetménye

Farkas Sándor az Űgyrendi Bizottság elnöke javaslatot kíván tenni a Bizottság nevében a
polgármester asszony részére, állapítson meg a testület 3O%-os illetményemelést.

Feketéné Varga Mária polgármester szót kért és bejelentette, hogy a napirend tárgyalásában nem
kíván részt venni és elhagy,ta az üléstermet.

Farkas Sándor elnök a továbbiakban elmondta, hogy a 2014. októberi választások után
polgármester asszony illetménye, ill. az illetményhez kötött költségtérítése csökkent,2006. év óta
nem volt emelés polgármester asszony bérében.

A képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadták Farkas Sándor javaslatát, és a javaslattal
egyetértett, egyéb javaslat nem volt.

Farkas sándor felteszi szavazásra a kérdést.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazatíal, ellenszavazat és

tartózkodás né l kü l a következő határ ozatot hozta:

12 l 20 15. (II.28.\ határ ozat
Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Feketéné Varga Mária polgármester havi illetményét a

Magyarország helyi önkormányzatairőI szőlő 2011. évi

CLXXXX. törvény 71, §-ában meghatározott havi

illetménlől 30%-kal eltéríti 2015, január 1. napjától.

Illetményét bruttó 388.960,- Ft-ban állapítja meg.

A polgármester, havonta illetményének lí%o-ában

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult,

melynek összege bruttó 58.344,-Ft.



A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a

költségvetés tervezésénél vegye figyelembe a

pol gármester illetményének változását.

Felelős: Dr" Bertalanné Józsa Judit jegyző
Határidő: 2015. március 12.

Farkas Sándor Ügyrendi Bizottság elnöke visszahívta a terembe a polgármester asszonyt és
ismertette vele a testület döntését.

Feketéné Varga Mária polgármester asszony megköszönte a képviselő-testület döntését.

b.) Ravazd Község Önkormányzata2015. évi költségvetése
(A rendelet a jeglzőkönyv 3. sz. melléklete)

A polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt testüIeti ülés óta van-e
módosító javaslatuk a költségvetési rendelet tervezetéhez, a polgármesteri illetmény emelésén
kívül.

Kérdés, hozzászőIás nem volt.

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

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal, e\lenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

41201,5. (UI. 13.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi költségvetését az előterjesztés
szerint elfogadja.
Határidő: 2015. március 13.

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

c.)Törvényességi felh ívás

Feketéné Yarga Mária polgármester asszony ismerteti a képviselő-testülettel a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04l335-Il20l5. számú levelét, törvényességi felhívásra. A
levélben a testületet felszólítja a törvényességi felhívásban leírtak felülvizsgálatára, abban
foglaltak javítására,



Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózko dás né l kü l a következő határ ozatot hozta:

13 l 20 15. (II.28.\ határ ozat
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a PTKT Társulási Megállapodásának következő pontjai
az alábbiak szerint módosulnak:

I.fejezet

1.2. pontjában

Táp község polgármestere személyében vá|tozás rögzítése. A személyi változás, hogy a

polgármester Szöllősi József .

1.7. pontjában

A Kormányzati funkciók kimutatása rögzítésre kerültek.

XII. fejezet

12.3. pontja :

,, A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező lépviselő-testület a módosítás tervezett

hatálybalépését megelőzően 60 nappal korábban köteles írásban megküldeni a Társulási
Tanácsnak."

XIUl fejezet

1211.1. z

,, A Társuláshoz csatlakozni év közben, bármikor lehet. A csatlakozni szándékoző képviselő-
testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és azt haladéktalanul
közö|nie ke]l a Társulási Tanáccsal."

XII|2. fejezet:

12.2.1. pontja:

,,A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, A kiválni szándékoző képviselő-
testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell írásban a
Társulási Tanáccsal."



l2l2.7.pontja:

,, A Társulás -a kivált taggal kötött szerződés alapján-
díjat fizethet.o'

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a

egyetért a PTKT tájékoztassa.

Felelős: polgármester

a ki nem adott vagyontárgyérthasználati

döntéséről, amely a TM módosításaival

d.) Térítési díjak
(az előterjesztés a jeglzőkönyv 4. számú melléklete)

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás
a házi segítségnyújtás térítési díját 480,-Ft + ÁFA összegben határozta meg. Amennyiben az
önkormányzat nem kíván kiegészítést ftzetni, aházi segítségnyújtás árát meg kell emelni, Ezelőtt
Jelenleg l80,-Ft+ ÁFa a HZG térítési díja. Az állami támogatás nem finans zírozza a költségeket.
A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy tegyenek javaslatot a térítési díj összegére.

Ravazd Község Önkormányzat képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

512015. (III. 13.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete
megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáről szóló rendeletét.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet egy
példányát jutassa el a PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és
Szociális Intézmény r észére
Határidő:Z}l 5. március 3 1.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző

(a rendeleí a jegyzőkönyv 5. számú nelléklete)

e.) Bóbita Családi Napközi
(az előterjesztés a jeglzőkonyv 6. sz. melléklete)

Polgármester Asszon}, ismerteti a képviselő-testülettel a Bóbita Családi Napközi 2015. évre
várható költségek tervezetét, mely alapján javasolható gondozásért ftzetendő térítési díj, melyből
bevétel várható.

Sipák Nor9ert alpolgármesteT javaslata szerint, ha 5 őrát meghaladó gondozást igényel valaki,
500,-Ft (+AFA)/nap kellene kérni.
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Javaslatával a képviselő-testület többi tagja is egyetért.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

6/2015. (III. 13.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzata képviselő+estülete
megalkotja a gyermekek napközbeni ellátása keretében
biaosított gyermekintézményben fizetendő térítési díjak
me gállapításáró l szó ló rendel etét.
A képviselö-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet egy
példányát jutassa el a PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és
Szociális Intézmény r észér e.

Határidő:2}1 5. március 3 l.
Felelős: Dr, Bertalanné Józsa Judit jegyző

(a rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete)

/) Önkorm ányzati erdő felmérés

Az önkormányzat tulajdonosa a 0l63l4-es hrsz-ú erdő művelési ágú területnek. A szomszédos
tulajdonosok erdőrészleteiben fakitermelési munkák kezdődnek. Az önkormányzat a
tulajdonában lévő erdő részletre képviselőt bíz meg, aki megbízhat egy erdészeti szakembert
papírmunkák és az erdőfelmérés miatt, mivel az önkormányzati erdő is ugyanilyen idős, és
részben v ágásr a, gyérítésre érett.
A képviselő testület egyetért a fent elhangzottakkal, és kéri a polgármestert a felmérés
eredményér ől tájékoztassa a képviselő-testületet.

g.) Törzstőke emelés Bencés Ásványvíz Kft-ben

Feketéné Varga Mária polgármester asszony tqékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ravazd
Község Önkormányzat tulajdonrésze (5,39%) arányában tagi kölcsönt biáosított a Bencés
Asványvíz Kft részére.
A Kft anyagi helyzete, biztonságos működése megkívánja minden tulajdonostól, hogy ezen
összeget továbbra is rendelkezésre bocsájtsa.
A taggyűlésen elhangzottak alapján a tagok ezzel egyetértettek, A tagi kölcsön visszafizetése
önkormányzatunk részére egy összegben megtörtént, viszont a 2015. március 3-i taggyű|ésen
nyilatkozni kell arról, hogy ezen összeget törzstőke emelésként biztosítani tudja-e
önkormányzatunk.
A képviselő-testület egyhangú véleménye alapján a tulajdonrészünkhöz kapcsolódó összeget
nélkülözni tudja működése során.



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

Kmf.

,6L:- 1!_ ;._Feketéné Varga Mária
polgármester

b--*r-*"_z-,
Dr. Bertalanné Józsa Judit

jegyzőflffi3


