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Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. április 30-án 18.00 órakor a
Faluházban megtartott képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnámé Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipak Norbert, Székely
Szilvia, Vas Zsolt, települési képviselők

Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző,
B ekő T amá sné i gazgatás i fő e 1 ő adó, j e gyzőkö nyvv ezető
Pul ai F eren cné p énzigyi fomunkatárs

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti a képviselő-testület tagait, köszöni
megjelenésüket, megállapítja, hogy a képviselő{estületi 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 tagsait, hogy elfogadják-e a
j e gyzőkönyvv ezető személyét.

A testület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét, majd a polgármester
felkérte Bekő Tamásnét a jegyzőkönlv vezetésére.

A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontokat.

1.) Ravazd Község Önkormányzata 2014. évi IV. negyedéves költségvetésének
módosítása
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

Pulai Ferencné pénzügyi fomunkatárs

2.) Ravazd Község Önkormányzata2014. évizárszámadási rendeletének megalkotása
Előadó: Feketéné Yarga Mária polgármester

Pulai Ferencné pénzügyi főmunkatárs

3.) Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Maria polgármester

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

Bekő Tamásné ig.főea.



Feketéné Varga Mária polgármester felkérte a képviselő testület tagtrait, aki egyetért a javasolt

nap irend ek tár gy alás ával kézfe l eme l é s s e l szav azzon.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartőzko dás né lkül a kö vetkez ő hatén o zatot ho zta :

20 l20l5. (IV.3 0.) határ ozzt

Ravazd Közsé g Önkormány zata Képviselő-testülete
az Üilé sr e me ghi rdetett nap irendi p onto k tár gy alását
elfogadja,

1.) Ravazd Község Önkormányzata2014. évi IV. negyedéves költségvetésének
módosítása
(az előterjesztés a jeg,,zőkönyv t. sz. melléklete, a rendelet a jeglzőkörynl 2. sz.

melléklete)

Feketéné Varga Mária polgármester az előterjesztés alapján ismerteti a képviselŐ-testülettel a

2014. IV. negyedéves költségvetési e\őirényzat módosításának okait. A napirendi ponthoz

kérdés, hozzászőIás nem volt.

Feketéné Varga Máriapolgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a

20I 4. IV. félévi költségvetési előirányzat módosítását,

Ravazd község Önkormanyzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és

l'artőzkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

9 l20l5. (V.05.) rendelet

Ravazd Község Önkormanyzat képviselő-testülete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
módosításáról szőlő rendeletét elfogadja.(A
rendelet a jeglzőkönyv 2. számú melléklete)
Felelős: Feketéné Yarga Mária polgármester

Dr. Bertalanné Jőzsaludit jegyző
Határidő: 2015. április 30.

2.) Ravazd Község Önkormányzata2Ot4. évizárszámadási rendeletének
megalkotása

(a rendelet a jegyzőkanyv 3. számú melléklete)

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a zárszámadási

rendelet elfo gadásának határidej e április 3 0.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászőIás nem volt.



Feketéné Varga Mátiapolgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e az
önkormányzat2014. évi költségvetésének végrehajtásáről szőIő zérszámadási rendeletét.

Ravazd község Önkormányzat képviselő-testülete 7 ígen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

10 12014. (V.05.) rendelet

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-
testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendeletét elfogadja. (A
rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete)

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

Határidő: 2015. április 30.

3.) Egyebek

a.) Falubu sz beszerzésére pályázat beadás

Feketéné Varga Mária polgármester tájékortatja a képviselő-testületet a falubusz beszerzésére
vonatkozó páIyazati kiírásról. A képviselő-testület az elműlt ülésen elhatítrozt4 hogy a
jelenlegi Volswagen Transporter kisbuszt, mely 5 éves, le kívanja cserélni, a futott km, ill. a
gyermekek biztonságos szállítása miatt.
Arajánlatok beszerzésére került sor. Az árajanlatok közül a legkedvezőbb az Opel cég
ajánlata, melyet megfontolásra átnyújt képviselő-testület számára, A műszaki paraméterek
figyelembevételével, a kötelező felszereltség biztosításával az Opel márkát ajánlja a
képviselő-testület fi gyelmébe.

Ravazd Község Önkormány zata képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszav azat és
tartő zko dás né l kül a követke z ő határ o zatot Áo zta:

2l l20l5. 0Y .30.\ határ ozat
Ravazd Község ÖnkormányzatánakKépviselő Testülete szükségesnek tartja, hogy:

. a szociális alapszolgáltatások segítésére, (hází segítségnyújtás, szociális
étkeztetés, családsegítés, egészségügyi ellátáshozvalőhozzájutás, egyéb szállitás)

. azintézmények és a nagyszámú civil szervezetekközlekedésének segítésére

Falubusz beszerzésétepályázatot adjon be, mivel ezlehetővé tenné aszolgáltatás
b iztons ág án ak j av ítás át,

Ravazd Önkormányzatának Képviselő-testülete pályazatát nyújtja be a Miniszterelnökséget
vezető miniszter, az Eurőpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számáta nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 20l5-től igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 2Il20I5. (IV. 17.) MvM rendelete alapjan.



CéIterület: 2|l20I5. (IV. 17.) MvM rendelet 2" §. (1) bekezdése b) pontja alapjan 2. célterület

kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesáése egyéb szolgáItatás ellátásához kapcsolódóan

Projekt rövid leírása: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgá|tatás

ellátásához kapcsolódóan egyéb szo\gáItatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2.

célterület) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán.

Az opEL VIVARQ COMBI LLHI 1.6 TwinTurbo (dízel) típusú mikrobusz beszerzésének

maximális bruttó összege: I0.I24,3 s),-Forint

önrész összege: (21 % Ána;: 2.134.3s},-Forint

Támogatási igény: 7,990.000,-Forint

Ravazd Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete felhataLmazza a polgármestert a

páIyázat benyújtásara, abeszetzéshez szükséges, al,ntározatban jóváhagyott önrész összegét

20I5. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő : pály ázati határidő szerint

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

b.) LáziKözség csatlakozása a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társuláshoz

Polgármester Asszony elmondja, hogy a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Tarsulás SzoCiális

Intézményén keresztül látja el önkormányzatunk szociális feladatait (étkezés, hazi

segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, CSANA). Azintézmény működéSével

településszinten jól és gazdaságosan látjuk el feladatainkat. Amennyiben a törvényi előírások

nem változnak, szeretné, ha kinyilvánítaná a képviselő-testület, hogy ezen társulási formában

lássuk el jövőben is feladatainkat.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal, e|lenszavazat és

tartőzkodásnélktilakövetkezőhatérozatothozta:

22 l 20l 5. (|Y .30.\,,határ ozat
@zatánakKépviselő-testü1etetámogatjaaPannonha1maTöbbcélú
Kistérsé gi Társulás Társul ási Tanácsának határ ozatát, amely szerint :

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kinyilvánítja, hogy a szociális

intézmény fenntartására, annak kötelező szociális feladataira létrejött önkormányzati

intézményfenntartó társulásban való részvételt 2016, évben is -változatlan formában fenn

kívánja tartani - kivéve, ha központi intézkedés, jogszabályi változások - a tarsulásokra

vonatkozóan az átszerv ezést kötelezóvé nem teszik.

A képviselő-testület megbíizaa polgármestert, hogy a döntésről a PTKT elnökét tájékoáassa.

Felelős:polgármester

Határidő: azotvlal



Laziközség ismét szeretne csatlakozni a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Tarsulás Szociális
Intézményi Tarsulásához 2016. január 1-től. Ene vonatkozóan meghozták képviselő-testületi
döntésüket, és kérik a csatlakozás lehetőségének biztosítását, melyet 6 hónappal a csatlakozás

előtt jeleztek.

Az intézményi tarsulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületének döntést kell
hozni a befogadásról.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartő zko dás né lkül a kö vetkez ő hatélr o zatot ho zta:

ak képviselő-testülete támogatja a Pannonhalma Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa döntését, mely szerint Lazi kőzség képviselő-testülete

minősített többséggel meghozott 22|20I5.QL24.) határozatával2016, január I. napjával tagsa

kívan lenni Pannonhalma Többcélú Kistérségi Tarsulásnak.

Lázi község Önkormányzata a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Tarsulás Szociális
Intézményén keresztül tewezi ellátni a szociális önkormányzatikötelező alapfeladatokat.

Az e|látarÁó feladatok a következők: hazi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés,
gyermekj óléti szolgáltatás.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntéséről a PTKT Szociális
Intézményét és a Társulás elnökét Mondovics Lászlót tájékoáassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

c.) Óvodai beíratások

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatla a képviselő-testületet, hogy 2015. 04. 15-én

és 16-án megtörténtek az óvodai beiratkozások. A 20l4l20l5 nevelési év befejezésével 14

iskoláskorú gyermek kerül ki az intézményből.

Nagy örömünkre minden gyermeket a ruvazdi IV. Béla tagintézménybe írattak be, akik
helyben fol1.tatj ák tanulmányaikat.

A beiratkozás során 10 gyermeket vettünk fel az óvodába. Ugyanezen beiratkozáskor mértük

fel az igényeket a családi napközibe. A családi napközibe 5 fő a felvehető létszám. Jelenleg 3

fővel működtetjük. A családi napközibe abefuatkozás napján nem volt jelentkező, ezértmájus
15-ig nyilatkoztatjuk a szülőket a két évet betöltött gyermekek elhelyezésével kapcsolatban.

Amennyiben 2015. szeptembertől nem lesz igény a családi napközire, fenntartásán el kell
gondolkodni. Más településekről a nyári időszakra mutatkozott igény. Elsősorban, a működés

2312015. íIv.30.
Ravazd Község



során a helyi igényeket szeretnénk kielégíteni. A családi napközi működésének szüneteltetése,

megszüntetése további munkáltatói kérdéseket vet fel, a gondozőnő személyét illetően.

d.) Közkutak nyilvántartása

Polgármester Asszony elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt tájékoúatása szerint a közkutakat
mérővel kell ellátni 2015. évben. Eddig az önkormtnyzatokálta|artyfizettekavizfogyasztás
utan. A következő testületi ülésen kimutatást tesztink tisáelt képviselő-testületi tagok elé a
közkutak számárőI, címéről, jelenlegi működéséről. A kimutatás alapján dönteni kell, hany

közkút maradjon meg településiink közigazgatási területén, melyet ellátunk mérővel.

Természetesen ezen mérők felszerelésének komoly költségei vannak, melyre árajánlatot

kérünk a szolgáltatótól.

e.) Játszőtér

Feketéné Varga Mária polgármestet tájékoztatja a képviselő-testület tagsaít az ővodai játszőtér

felújításáról, építéséről, mely előrehaladott állapotban van. Rövidesen a KAEG Zrt
munkatársai befejezik a játszőtéti eszközök szerelését. Az ütéscsillapító réteg kialakítása
következik. Árajánlatot kériink a gumiszőnyeg, mint ütéscsillapító réteg kialakítására,

valamint a homokkal történő ütéscsillapításra.
A következő testületi ülésen tájékortaatja a képviselő-testületi tagokat ezen árahől, és ennek

ftiggvényében kell dönteni. Remélhetőleg május hónapban eljutunk addig, hogy a hatóságnak
jelezni tudjuk a játszőterek elkészültét, (óvoda, országútí játszőtér) hogy a gyerekek a

játszótereket minél előbb használni tudják.

f.) ,,MAGASLES'' (Ravazd,Országút u. 150.)

Polgármester Asszony elmondja, hogy több alkalommal szó volt arról, hogy milyen állapotok

uralkodnak a volt ,,MAGASLES" étterem-panziő helyén, melyet most családi héznak
használnak vendégmunkások. A vendégmunkások száma az idénymunka kezdetének

fuggvénye. Az épületből nem megoldott a szennlwíz elvezetés, a jelenlegi rendszer ennyi

ember kiszolgálására nem alkalmas. A kerítetlen udvaron számos rossz állapotban lévő
gépjármű láthatő. Sok a szemét, és gondozatlan a ház kömyéke. Ez a látvány fogadja a

főútvonal mentén a Veszprém irányából érkezőket.

Több alkalommal felszólítottuk, szőban és írásban a tulajdonost és a bérlőt az elfogadhatatlan
állapotok megsziintetése miatt.

Kísérletet tettünk továbbá az épilet vásétrláséra vonatkozóan, egyéb partnerek bevonásával,

mely nem vezetet eredményre.

A területre vonatkozóan komoly turisáikai elképzeléseink vannak, melybe ezen ,,láítány"
egyáltalán nem illik bele.

A képviselő-testület mindezekkel egyetértve, felveti a vásárlás gondolatát. A tulajdonossal

történt előzetes tárgyalások alapján a vételér 18 millió forint. Ezen összeg előteremtésének



lehetőségének felmérésére (hitel, folyószámla hitel, stb.), valamint a tárgyalások
megkezdésére felkéri polgármester asszonyt.

Feketéné Varga Mária polgármester asszony elmondja, hogy ezen targyalásokat elkezdi, és a

fej l eményekrő l táj éko ztatj a a képvi sel ő -te stületet.

Polgármester Asszony felhívja a képviselő-testület figyelmét ez éví kötelezettség vállalásokra,
melyek több millió forintos nagyságrendet képviselnek. Viszont a képviselő-testület azon
elhatározásával egyetért, hogy a falu végén uralkodó állapotokat mielőbb meg kell szüntetni.

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testület aközelgő ünnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel vámak minden képviselő asszonlt és urat. (arryrák napja, búcsú, egyházi
események, stb.) A meghívót személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.

Egyéb napirendi pont, kérdés, valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 20.30-
kor lezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.

Kmf.
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Feketéné YargaMáría

polgármester
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Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző
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