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Készült: Ravazd Község Képviselő-testületének 2015. május 26-in 19.00 órakor aFaluházban
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Je l e n v anna k : F eketéné Y ar ga Maria po 1 gármester,

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

Dr. Bertalanné lőzsaludit jegyző,
B ekő Tamá sné i gazgatási fo e lő adó, j e gyzőkö nyw ezető

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

A polgármester a jegyzőkönyv vezetésére Bekő Tamásné igazgatási föelőadó személyét kérte
meg.

A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testület tagait, hogy elfogadjak-e a
j e gyzőkönyw 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.) Ingatlan adás-vétel
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására kiírt pá|yázat
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

3.) Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

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

Bekő Tamásné ig.főea.



Feketéné Varga Mária polgiármester felkérte a képviselő testület tagsait, aki egyetért a javasolt
nap irendek tár gy alás ával kézfeleme l é s s e 1 szav azzoíl.

Ravazd Község Önkormányzata képvíselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatátrozatothozta:

26 12015. N .26.\ határ ozat

Ravazd Község Önkormány zata Képviselő-testülete
az ülésre meghirdetett napirendi pontok térgyalásat
elfogadja.

1.) Ingatlan adás-vétel

Feketéné Varga Mária polgármester asszony tájékoztatla a képviseló-testület tagjait, hogy
felvette a kapcsolatot Egyed Sándor ingatlan tulajdonossal, aki kijelentette, hogy az ingatIan
csakis 18 millió forintos vételaron eladó. Dr. Szabó Balézs ügyvéddel egyeztetve az adás-
vételhez a következő iratok beszerzésére van szüksége az eladőnak: 30 napnál nem régebbi
tulajdoni lup, térképkivonat, NAV igazolás tehermentességről, közüzemi tartozások
mentességről szóló igazolások, és a jelenleg fennálló bérleti szerződés bemutatása.
Ha minden irat rendelkezésre áll, akkor fogalmazhatő meg az adás-vételi szerződés.
Önkormanyzatunk anyagi helyzete nem engedi meg, hogy önállóan vásároljuk meg ezt az
ingatlant, ezért felkereste a Pannonhalmi Főapátságot a partnerség reményében.
A közelben lévő látványpalackoző iJ,zem miatt nekik is érdekük arendezett kömyezet.
Továbbá a turisztikai elképzelések megvalósításahoz is elengedhetetlen az ott uralkodó
állapotok rendezése.
A Főapátság 12 millió forint erejéig hajlandó tulajdonostársként résá venni az adás-vételben.
A Főapátság hajlandóságot mutat arra, hogy a későbbiekben az önkormányzat anyagí
helyzetétő 1 ftig gően me g is vásarolhatj a tulaj donré szüket.
A képviselő-testület atájékoztatást követően megerősíti vásárlási szándékát.
A polgármester asszony felteszi kérdést, hogy az önkormányzat képviselő-testülete
hozzá$áruIásátadja-eazadásvételiszerződésmegkötéséhez.

Ravazd Község Önkormán yzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellen szavazat és

tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothozta:

27 12015. N .26.\ határozat
Ravazd K selő-testülete

megvásaroIja a ruvazdi 3008. hrsz-ú zártkerti 1808

m2 területű lakőhaz, udvar, vendéglátó egység

rendeltetésű ingatlant 18.000.000,-Ft értékben a
Pannonhalmi Főapátsággal együttműködve.

Turisáikai elképzelései megvalósítása céljából
vásárolja meg a Béla-kút, mint műemlék
környezetében lévő épületet.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az

adás -véte l i szer ző dé s előké szíté s ér e, aláít ásár a.



Felelős: Feketéné Varga Maria polgármester
Határidő: 2015.junius 30.

2.) Belterületi utak járdák, hidak felújítására kiírt pályázat

Polgármester Asszony elmondja, hogy megjelent az,,Önkormiányzati feladatellátást szolgálő
fejlesáések támogatására, azorlbelül belterületi utak, játdák, hidak felújítására" kiírt pályazat.
Javasolja a Paphegy utca II. szakasz felűjításara nyújtsanak be pályazatot, mivel az adott
útszakasz szinte jánhatatlan, mivel nagy súlyú gépkocsik is használjak, és terhelik a jelenlegi
aszfaltot.
Ravazd Község Önkormányzaía jogerős építési engedéllyel rendelkezik a Ravazd, Paphegy
utca burkolat felújításátra. A tervezési munka 20l2-ben kezdődött, mivel az egyre nagyobb
igénybevételnek kitett - autóbusz, teherforgalom - űtszakasz burkolata erősen repedezett,
kikátyusodott, bizonyos helyeken teljesen tönkrement. A burkolat egyenletlensége miatt
egyáltalan nem biztosítja a kívánalmak szerinti színvonalat. Az űtra hulló csapadékvíz sem
tud lefolyni, ennek követkeáében a víz akátyils felületen áll meg, ezáltal tovább nehezítve a
kcizlekedést.
Jelenleg rengeteg a reklamáció, elégedetlenség a lakosság részétől. A Paphegy utca jelentős
helyi forgalmat bonyolít le, az átmenő forgalom, a tehergépjármű forgalom és a
tömegközlekedés tekintetében. Ezen pályazati lehetőséggel a legkritikusabb, legrosszabb
állapotban lévő második szakasá szeretnénk felújítani, rendbe tenni. Célunk, hogy a meglévő
út burkolatának erősítésével megfelelő teherbírással biztosítva a közlekedés feltételeit, mind a
helyi, mind az ipari forgalomszátmára.
A célra igényelhető támogatás maximális összege bruttó 15 millió forint. A minimálisan
vállalandó önerő összege 2.648.2I0,-Ft.
A bekért vállalkozói arajánlatok alapjrán a szakasz kivitelezése, - a legolcsóbb ajariat szerint
is - valamivel többe kerül, az önerő is megnő, így a vállalt önerő összege 2.654.735,-Ft-ra
módosul.
Polgármester Asszony felteszi a kérdést, hogy a pályázat beadásához hozzá$arulnak-e a
számok ismeretében.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta:

28 l2$l 5. N .26.\ határ ozat
Ravazd Közsé g Onkormány zata Képviselő-testülete
páIyéuatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt

,, Önkormán y zati feladate l l átást szolgálő fej l e szté s ek
tátmogatására".

ApáIyázat célja: Ravazd Község belterületi Paphegy

utca II. szakasz felújítása.

A beruházás összege bruttó I7 .65 4.7 3 5,-Ft,

Önerő összege: bruttó 2.654.7 3 5,-Ft.

A pályáaott összeg: bruttó 1 5.000.000,-Ft.



3.)

a.)

Ravazd Község Önkormány zata Képvíselő-testülete
vállalja, hogy a pályázathoz sztikséges önerőt a

20I 5 . évi költségvetésből bizíosítja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a

pály azat hataridőre történő benyújtására.

Felelős: Feketéné Varga Maria polgármester
Hataridő: 2015.június 9.

Egyebek

Paphegy utca II. szakasz kátyűzása

Polgármester Asszony elmondja, hogy az előbb említett páIyazat elbírálási hatarideje 2015.
augusztus 6,, amely elhúzódhat. Viszont ezen az útszakaszon nagy teherforgalom és

személyautók, ill. tömegközlekedési forgalom bonyolódik le. A pályázat döntéséig legalább
kátyilzási munkálatokat kellene végezniink, a kritikus útszakaszon.
A szakaszra vonatkoző arujénlatot bekértem, és ismertetni szeretném a képviselő-testiilet
tagjaival.
A képviselő-testület az ajánlatot megismerte és elfogadja, és arra kéri a polgármester
asszonyt, hogy a vállalkozóval a kapcsolatot felvéve, a munkát mielőbb végeztesse el.

Ravazd Község Önkormanyzaía képviselő-testülete 6 igen szavazatta\, ellenszavazat és

tartőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothozta:

29 12015. N .26 ;| határ ozat
Ravazd Közsé g Onkormany zata Képviselő-testülete
megrendeli a Paphegy utca II. szakaszra

vonatkozóan a kátyűzási munkálatokat az út erősen

megrongálódott állapota miatt, mivel az adott

űtszakaszra vonatkozó benyújtandó páIyázat

elbírálási határideje várhatóan 2015. augusztus 6.

A képviselő-testület megbizza a polgármestert a

kátyűzási munkák elvégzésére kiválasztott Lang-
Szolg Kft-vel a kivitelezési szerződés aláírására.

Felelős: Feketéné Varga Maria polgármester
Hataridő: 20l 5.június 30.



b.) CSANA

Feketéné Varga Mária polgármester asszony tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a családi
napköziben lévő gyermekek étkezetését az ővoda konyhájaról bidosítjuk, Ezen gyermekek

az igénybevételtől fiiggően a következő megállapított nyersanyagnoíma alapján fizetnek
térítési díjat.

Reggeli: 48,-Ft+ÁF N adag
T izőr ai: 4 8, -Ft+ÁFA/adag
Ebéd: l 64,-FT+ÁFA/adag
Uzsonna: 48,-FT+ÁF N adag

Tqékoztatásul polgármester asszony elmondja, hogy az eddigi 3 fős átlaglétszátm a nyári
szünidőben felduzzad 5 főre, igy a családi napközi teljes kihasznáItsággal mtiködik 2015.
augusáus 3l-ig.

Viszont a családi napközi további sorsáról a képviselő-testiiletnek dönteni kell, mert jelenleg
szeptembertől nincs beíratott gyermek.

Polgármester asszony felteszi a kérdést, hogy az ismertetett térítési díjakat elfogadják-e?

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

1,1, l20l5. (VII.O 1.) rendelet

Ravazd Község Önkormanyzata képviselő-testülete
megalkotja a gyermekek napközbeni ellátása
keretében biztosított gyermekint ézményben ftzetendő
térítési díj ak megáI|apításaről szóló rendeletét.
(a rendelet a jegtzőkönyv ]. szómú melléklete)
A képviselő-testület felkéri ajegyzőt, hogy a rendelet
egy péIdányát jutassa el a PTKT Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Intézmény részéte.

Határidő:2)l 5. junius 3 0.

Felelős: Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző

c.) Gyermekjótéti Szolgálat beszámolója, tájékoztatő a jegyzői hatáskörben történő
eljárásokról

Feketéné Varga Mária polgtírmester ismerteti a Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolój át. ( A beszámoló a jeg,,zőkönyv 2. számú melléklete)

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőIás nem volt.

Ea követően Feketéné Varga Mária polgármester átadja a szőt Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyzőnek. A Jegyző Asszony a gyermekj őléti, a gyermekvédelmi feladatok ellátása, illetve a



jegyzői hatáskörben tett gyrámhatósági intézkedések2014. évi átfogó értékelését ismerteti. (l
beszámoló a jeglzőkönyv 3. szómúmelléklete.)

A jegyzői beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nem volt.

Feketéné Varga Mária poleármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a
Gyermekjóléti Szolgálat illetve a jegyzői hatáskörben2014. évben tett intézkedésekről szóló
beszámolókat.

Ravazd Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülakövetkezőhatánozatothozta:

30 l20l5. N .26.| határozat

Ravazd Község képviselő-testülete elfogadja, a
Gyermekjóléti Szolgálat beszémtolóját a 2014.
évben végzett tevékenységről, valamint a 2014.
évi gyámhatósági tevékenységről, az
önkormányzat által nyújtott pénzbeli,
természetbeni ellátásokról, a jegyzői
hatáskörben tett gyámhatósági irttézkedésekről
szóló átfogó értékelést.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
beszámolókat a gyálrrthivatal részére küldje meg.

Hataridő: azowtal
Felelős: Dr. Bertalanné JőzsaJudít jegyző

d.) Polgármesteri illetmény

Ravazd község képviselő-testülete tudomásul vette a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal GY-
04189I-161201,5. számű levelét a polgármester illetményének megállapításával kapcsolatban.
2014. októberi választásokat követően a polgármesteri bér jelentősen lecsökkent az előző
ciklusokhoz képest, amely a törvény szerinti minimum volt, mely 2006. évtől nem változott.
Továbbá a képviselő-testület tagjai figyelembe veszik azt a tényt, hogy a fenrftartásban lévő
intézményeknél a pedagógusok bére lényegesen meghaladja a polgármesterét.
A képviselő-testület tagjai elismerik a polgármester asszony elmúlt 8 évben végzett munkáját
és ezérthozták meg 2015. február 2$-ánhatátrozatukat a polgármester illetményéről, és nem is
kívannak váItoúatni addig, mig ezze| kapcsolatban törvényességi észrevétel nem érkezik.

Ravazd Község Önkormanyzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
1artőzkodásnélkülakövetkezőhatározatothoúa:

3l 12015. N .26.\ határ ozat
Ravazd Község Önkorman yzata Képviselő-testülete
a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal tájékoztatőját



tudomásul vette a polgármesteri illetmény
me gállapitásával kap c s o latban.

Mivel a képviselő-testiilet elégedett a polgármester

munkájával, ezért a l2l20l5.(II.28.) szárrtű

határozatát nem váltoáatja meg mindaddig, míg a
határozattal kapcsolatban törvényességi észrevételt
nem érkezik, illetve az országban kialakult
jogbizonytalanság meg nem szűnik.

Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit
Hataridő: azonnal

c.) Események

Polgármester Asszony tájékortatja a képviselő-testület aközelgő iinnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel várnak minden képviselő asszonyt és urat. (művészetoktatási vizsga,
pedagógusnap, ballagás, évzárő rendezvények, egyházi események, óvoda fennállásának 50.

évfordulója, búcsú stb.) A meghívót személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.

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

Kmf.

/íU ule---
Feketéné Varga Maria

polgármester

í
l

Á---+ 
^,t-Dr. Bertalanné Józsa Judit

jegyzőffi


