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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2075. március l9-én 18.00 órakor aFaluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannat,, Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Székely Szilvia, Vas Zsolt,
települési képviselők

Igazoltan távol lévő képviselő: Sipák Norbert

Dr. Bertalanné Iőzsa Judit jegyző, jegyzőkönyvvezető.

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti a képviselő-testület tagsait, köszöni
megjelenésüket, megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes és az ülést
megnyitja.

A polgármester ajegyzőkönyv vezetésére Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző személyét kérte meg.

A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy elfogadják-e a
jegyzőkönywezető személyét.

A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét, majd a polgármester felkérte
Dr. Bertalanné Józsa Juditot a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

1.) Óvoda pályázat benyújtása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) SZMSZ rendelet módosítása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

3.) Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

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



Feketéné Varga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagjait, aki egyetért a javasolt
nap irend ek tár gy alásával kézfe l em e 1 ésse 1 szay azzon.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határ ozatot hozta:

15 12015. (III. 1 9.) határ ozat

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
ülé sre m e ghirdetett napirendi p ontok tu gy alását
elfogadja.

1.) Óvoda pályázat

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nemzetgazdasági miniszter - a
belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására,
A pályázat célja központi költségvetési forrás binosítása az önkormányzati fenntartású óvodák
kapacitásbővítésére, működő óvodaépület bővítésére és új óvodák építésére a fennálló
férőhelyhiány megszüntetése érdekében.
Jelenlegi óvodai létszám miatt meg kellett szüntetnünk az egységes óvoda-bölcsödét. A
bölcsödés korú gyermekek kiszervezése a családi napközibe történt.
Az ővoda épületében nagyon zsúfolt az öltöző, nincs külön foglalkoztató (gyógypedagógus,
1ogopédus), nincs irodahelyi ség.
F,zen pályázati bővítés egyetlen lehetősége az indokolt férőhelyek számának növelésével
történhet, melyhez az október 1-i statisztikai létszámokat kell figyelembe venni, valamint az
el múlt évekb en született gyermekek létszámát.
A pályázat ftnanszirozottsága önkormányzatunk esetében 95 Yo-os. Kimutatható gyermeklétszám
iérőhely l5 fő.
Támogatás összege 1, 5 millió forint/fo.
Amennyiben pályázatunkat benyujtjuk, a pályázatban szereplő beruházásra jogerős építésügyi
hatósági engedéllyel 2015. szeptember 30-ig ke|1 rendelkezni.
Apályázat benyújtási határide.ie 20l5. március 23.
A beruházási tétel bruttó összege 23.545.800,-Ft, a hozzá szükséges önerő mértéke bruttó
1.I77.290,-Ft.
Ezen összegből az előzetes tervek alaplán a jelenlegi épület bővítésre kerülne azudvar irányába,
2 foglalkoztató csoportszobával, továbbá az ehhez tartoző öltöző, vizesblokk egységek, valamint
az egész épület komplexumot kiszolgáló, összekötő folyosóval. A jelenlegi kisebb méretű és nem
megfelelő csoportszoba helyén iroda, közlekedő és a logopédus számára külön foglalkoztató
kerülne kialakításra. A tervezett 2 csoportszoba egyenként 36 m2 nagyságú, 18-18 gyermek
elhelyezésére szolgál. A szükséges egyéb kiszolgáló helyiségekkel együtt atervezett bővítés kb.
100 m2. Az épület bővítése a teljes körű komplex akadálymentesség követelményeinek
megfelelően létesül, a meglévő épületrészekhez hasonlóan. A bővítés a meglévő épülethez



megvalósíthatő, igy egy gazdaságosabb és a mai kor követelményeinek megfelelően működő
intézményi egység hozható létre.

Amennyiben a képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával az elmondottak alapján, űgy
kérem hozzák meg határozatukat.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazaítal, ellenszavazat és
tartózkodás né lkü 1 a következő határ ozatot hozta:

16 /2015. (III.19.\ határ ozat
Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a nemzetgazdasági miniszter -a

belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
minisáerével egyetértésben kiírt,,Óvoda kapacitás

bővítést cé|zó beruh ázások támo gatásár a" .

A beruházás összege bruttó 23.545. 800,-Ft,

Önerő összege: bruttó I.177 .290,-Ft.

A pály ázott összeg: bruttó 22.3 68.5 1 O,-Ft.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a

pá|y ázat határidőre történő benyújtására.

Felelős: Feketéné Y arga Mária
Határidő: 2015. március 23.

2.) SZMSZ rendelet módosítása

Feketéné Varga Mária polgármester asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy módosítani
szükséges az SZMSZ-t két dolog miatt. A szociális rendeletünk szükségessé teszi, hogy az
SZMSZ kiegészü|jön a polgármesteri hatáskörbe átruházott feladatokkal, illetve a polgármester
tartó s akadály oztatása szerinti he lyettes ítés se l.
A képviselő-testület a szociális rendelet elfogadásakor a gyorsabb ügyintézés érdekében rubázta
át hatáskörét a polgármesterre.
A polgármester tartós akadályoztatása esetén helyettesítésére, melyet l5 napban állapít meg,
javasolja Sipák Norbert alpolgármestert, kettős akadályoztatás esetén pedig Farkas Sándor
korelnököt.

Polgármester Asszony megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagai a javaslatot elfogadják-e?



Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkoda:

7 1201,5. (IV.07.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ravazd Község Önkormányzata Szewezeti és Működési
Szabályzata módosításáról szóló rendeletét elfogadja (a
rendelet a jeg,,zőkönyv ]. számú melléklete)
Határidő: 2015.április 7 .

Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

3.) Egyebek

a) Az avar és a kerti hulladékok nyíIt téri égetése

Polgármester Asszony ismerteti a képviselő-testülettel a Gy-M-S Megyei Katasztrőfavédelmi
Igazgatőság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatő levelét a szabadtéri
tűzesetek megelőzéséről.

Az 1995. évi LIII. Törvény felhatalmazást ad a települések képviselő-testületeinek, hogy saját
kőzigazgatási területükön az ayar és kerti hulladék égetésének szabályait helyi szinten
rende l etb en me ghatár ozza.
Polgármester Asszony javaslata, hogy Ravazd községben két napot jelöljenek ki egy héten, mely
a szerda egésznap, illetve szombat 8-16-ig lehetne.
KépviselŐ-testület megismerve a tájékoztatő levél tartalmát, egyetért a helyi rendelet
megalkotásával, és a javasolt napokkal is.

Ravazd Község Önkormányzata Képviseló-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

8/2015. (IV.07.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
az ayar és a kerti hulladékok nyílt téri égetés helyi
szabályairől szóló rendeletét elfogadja (a rendelet a
jeg,,zőkönyv 2. szómú melléklete)
Határidő: 2015.április 7 .

Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit.iegyző



b) MVH -buszpályázat

A Darányi Ignác Terv keretében működő Ú; Magyarország Vidékfejlesztési Program III.

tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
irányuló intézkedés újranyitása várható.
A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében támogatás
vehető igénybe új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesáéséhez, a második
célterület keretében egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez.
A támogatható tevékenység: új gépjármű beszerzése.
Az egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege mikrobusz esetén kevesebb, mint
nettó 8 millió forint. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás l00 százaléka.

Polgármester Asszony javasolja, hogy pályázzunk 9 fos mikrobuszra, mert a meglévó már sok
km-t futott és időszenívé válna cseréje.
Gyermekeket szállítunk a busszal, számos közösségi célra használjuk, ebédet szállítunk vele, és

mindenképp egy üzembiztos kisbuszra van szükségünk a jövőben is. A Volkswagen márka,
melyhez ragaszkodott annak idején a képviselő-testület, bevált, gyakorlatilag csak a szerviz
költségeire kellett költeni, és most is jó állapotban van.
Jelen pillanatban nem tudom megmondani, hogy egy hasonló típusú Volkswagen Transporter,
esetleg egy crafter kisbusz mennyibe kerül, de bizonyított az elmúlt idóben.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal, e|lenszavazat és

tartózko dás né lkül a következő határ ozatot hozta:

17 12015. (III.19.\ h?tár ozat
Ravazd Község Onkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyujt be mikrobusz beszerzésére, amint a
pá|y ázati ki írás me gj e len ik.

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

c) Könyvtár

Feketéné Varga Mária polgármester asszony tátlékoztatja a képviselő testület tagait, hogy a

könyvtárak nyitva tartására vonatkozó jogszabályokváltoztak, melynek keretén belül biztosítani
kell a hét valamely szabadnapján a könyvtári szolgáltatást. A jogszabályi feltételeknek eleget kell
tenni, mert ez a támo gatás j o gszerű felhasználásnak feltétele.

d) Nemes Terézia - örökség

Polgármester Asszony tétlékoztatja a képviselő-testületet, hogy e-mailt kapott Kovács András
megbízottől, aki Nemes Terézia hagyatékával kapcsolatos ügyeket intézi. Arra kért, hogy adjuk



meg önkormányzatunk számlaszámát, hogy Nemes Terézi hagyatékábőI származó összeget
átutalhassa.
Polgármester Asszony elmondja, hogy ezen összeg nagyságrendjéről jelen pillanatban nem tud
semmit, és még nem ismeretes számétra a végrendelet tartalma sem.
Bármilyen összegről legyen szó, mindenképp külön kell kezelni. A felhaszná|ásárő| pedig akkor
tudunk dönteni, ha ismerjük a végrendeletben leírtakat, ill. az adőzással kapcsolatos teendőket.
Kovács Úr előreláthatólag április hónapban érkezik Magyarországra. A vele való találkozást
követően azonnaltéilékortaffii fogom a képviselő-testületet a fejleményekről.

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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