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Jelen vannak: Feketéné Varga Mária polgármester, Dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző, Bekő
Tamásné ig. ftíelőadó
Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Nagy Csaba, Sipák Norbert, Székely Szilvia, Vas Zsolt
települési képviselők
A lakosság részéről 58 ő érdeklődő.

Feketéné Varga Mária polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket és ismertette
a napirendi pontokat.

Napirend:

l. l Lőtér kialakításáról, működésének rendj éről

Előadó: Orbán Tibor KAEG ZRT vezérigazgatőja

2./ Rendezési terv módosítás

Előadó: Németh GézaTér-Háló Kft ügyvezetője

3./ BeszámoI'ő az önkormányzat2015, évi működéséről

Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

4, l H ozzászólások, j avasiatok

Feketéné Varga Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket az éves beszámolón,
közmeghallgatáson.

l(ülön tisztelettel köszöntötte I(ara Ákos államtitkár urat, orbán Tibort a kAEG zrt.
vezérigazgatóját, Boros Attilát - Ravazd Erdészet igazgatőját, és Németh Gézát a rBn-HÁrÓ
Kft. ügyvezetőjét a közmeghallgatáson.



Kara Ákos Úrnak ktilön köszönte, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével, hogy megossza

véleményét és lehetőségeinket ismerve, állásfoglalását az elmúlt időszak aláírás gyűjtéseivel

kapcsolatban.

Orbán Tibor vezérígazgató Úr a Lőtér miatti aláírásg}.tíjtés panasz miatt van kÖrÜnktren.

Horváth Gáborné által benyujtott panaszlevelet teljes terjedelmében megktildtem részére, és

megkértem, hogy a meglévő hatástanulmányokat működés közben vizsgá|ják, vizsgáltassák felÜl,

továbbá megkértem, hogy a közmeghallgatáson tájékoztasson minket a LŐtér kialakításárÓl,

működési rendiéről, szabályairől és nyitva tartásárőL

Németh GézalJratpedig arra kértem, hogy beszéljen a rendezési terv módosításáról, apalackoző

Üzemet ellátó lart védőidomának kijelöléséről, rendezési tervben törlénő szerepeltetésérŐl.

1. Lőtér kialakításáról, működésének rendjéről

Feketéné Varga Mária polgármester asszony felkéri Orbán Tibor vezérígazgató urat, hogy adjon

té$ éko ztatást a j elenlévők részére.

Orbán Tibor vezérigazgató úr elmondja, hogy a KAEG Zrt működési területén megfelelŐ helYet

kerestek egy lőtér kialakítására. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy mindenre

legalkalmasabb terület Ravazdon jelölhető ki. Vonzó volt Győr közelsége, az autőpáIyárÓl valÓ

mógközelítés lehetősége, mivel a jövőbeni tervek között nemzetközi versenyek rendezése is
szerepe1.
A Kisalfoldi Erdőgazdaság Zít. Ravazdi Erdészetének területén több, mint 60

hektáron megvalósított létesítmény alkalmas az összes polgári célú lőfegyver hasznáIatára, mely

Európa 10legjobb lőtere közé kerult.
A nyitva tartás a jogszabályi előírások szerint működik. A lőtérnek szabályzata van, amely által a

működtetés biztosított.
A későbbiek folyamán több sporlversenyt szeretnének rendezni, ezáltal nőni fog az igénybevétel,

mely remélhetőleg Ravazd községnek is a javát szolgálhatja idegenforgalom szempontjából.

Ebből adódóan a panaszlevélben leírt probléma fokozódhat. A téli időszakban alŐtér műkÖdését

korlátozták, és csak bejelentkezések alapján - tetmészetesen nyitvatartási időben -használják.

Horváth Gáborné felteszi kérdését, hogy a lőtér kialakításakor a ravazdi lakosokat miért nem

kérdezték meg?
Tudomása szerint 4 közmeghallgatást keilett volna tartani a íájékoztatás végett. Egyben kérte,

hogy az engedélyeket mutassák be.

O1bán Tibor vezérígazgató úr elmondja, hogy cégük állami vállalat, engedély nélkiil semmilYen

létesítményt nem hozhat létre, nem is működhetne, Az engedélyek birtokában vannak, és Így

kezdték meg tevékenységüket.



Sipos Sándor szerint a lakosság nem kapott semmilyen értesítést sem a lőtér létrehozásárőL

Feketéné Varga Mária polgármester asszony elmondja, hogy a lőtér kialakítása a KAEG Zrt
részéről egy vállalkozási kör bővítés, mellyel kapcsolatosan önkormányzailnk a törvényi
előírásoknak megfelelően a szükséges iratanyagot kezelte, mely kifiiggesztésre került a helyben
szokásos módon, a hivatal hirdetőtábláján, melyet bárki megtekinthetett,
A kifiiggesztés során észrevétel nem érkezett. Önkormányzatunk 2 hozzéllarulást adott ki, egy
telekösszevonás, és egy útkezelői hozzájárulást, az engedélyezési eljárást további része nem
önkormányzatunk hatáskörébe tartozik. Közmeghallgatást egy évben egy alkalommal tarrr.rnk,

melyen sajnos nem nagy érdeklődés volt ezidáig. Megemlítésre került a lőtér kialakítása,
hozzászőlás nem volt, tudomásul vették kialakítását.

Horváth Gáborné kérdése volt, hogy a|őtér hogy jöhetett létre egy gyermektábor mellett?

Orbán Tibor vezérigazgatő úr elmondja, hogy a tábor az nem gyermektábor, hanem
c s erké sztábor. Kihaszn áItsága minimáli s, mely átal akítás al att van.

Feketéné Varga Mária polgárrnester asszony elmondja, hogy működés közben lehet csak igazi
hatástanulmány,t készíteni.

Horváth István elmondja, hogy a nagy hanggal járő zaj a l<ltyatartást is akadályozza, mivel
kutyák a folyamatos zaj miatt állandó félelemben vannak.

Kováts Zoltán szerint teljesen mindegy, bogy az engedélyekkel mi van, szerinte a madarakat
vadakat is felteni kellene. Kérdése, hogy a vadakat nem zavala a zaj?

Molnár András szerint a lőteret vasárnap be kellene zámí, mivel az országos cél a
kereskedelemben is, hogy vasárnap pihenőnap legyen, de addig, amíg nincs csend, addig ez nem
lehetséges.

Boros Attila erdészeti ígazgatő úr elmondja, hogy a zajvédelem felmérése, hatástanulmánya
megtörtént a falu 4 pontján, melyről szakvélemény készült, A vizsgálatokat ki,ilönböző időjárási
körülmények között végezték. A vizsgálatok alapján a dB megfelelő.

Kibicher LászIő elmondja, hogy ő is méréseket végzett, mivel nem állandő a zq, hanem csak
bizonyos alkalmakkor hallatszik. Az ő mérése szerint a dB sokkal több, mint a megengedett
éfiék.

es

Horváth Gáborné elmondja, hogy a vadgazdáIkodás szempontjából is szabályozott
tudomása szerint a 3 dB-nél nagyon zaj, már zavarő.
25 éve él a községben. Azért jött ide, mefi csendes, nyugodt környezet volt, mely
megváltozott. Meddig kell még hallgatniuk az időközönként hallatszó lövéseket?

a dB,

méra



Tóth Béla szerint az ügyben előre kell tekinteni, és úgy kell kialakítani a lőtér zalvédelmét, hogy
a lakosság részéről ne legyen panasz a későbbiekben.

Horváth Gáborné kéri, hogy a nyitva tartás legyen fix, vasárnap ne legyen nyitva,

Orbán Tibor vezérigazgató úr elmondja, hogy a nyitva lartás szabá|yozott,jelenleg téli nyitva
taftás szerint üzemel a lőtér, november 15-től vasárnap zárva íart. A lőtér teljes bezárása nem
megoldható, a hang- és zaj csökkentés érdekében a mérési vizsgálatokat ebégezteti, és ennek
fuggvényében megteszik a szükséges lépéseket.

Horváth Gáborné szerint mióta lőtér van Ravazdon, kevesebb az idejövő látogató.

Székely Szilvia hozzászó|ásában elmondja, hogy ő más utcában lakik, ő kevésbé hallja, de hallja
a lövéseket időközönként, de ha már megvan a lőtér, akkor a zajvéde|em kialakítása a
legfontosabb feladat, mivel szerinte is a település turisztikai vonzerejét, látogatottságát növeli.

Horváth Gáborné megkérdezi, hogy ha az lőténe érkezők a 82-es főúton mennek, akkor mi
haszna a falunak?

Feketéné Varga Mária polgárrnester asszony elmondja, hogy spoftolási szenvedélyüknek
hódolnak a lőténe látogatók, igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat, viszik a település hírnevét.
A lőtér forgalmából eredendő en az önkormányzat adóbevétele is növekszik, melyet a falu
fej lesztésére tudunk fordítani.

Orbán Tibor vezérigazgató úr elmondja, hogy a sörétes fegyver használata során keletkezik a

legnagyobb hanghatás. Amikor versenyek vannak, - két alkalommal volt ezidáig nagyobb
nemzetközi verseny - akkor keletkezett sajnos nagyobb zajhatás. Jobban érvényesül, déli
szélirány esetén.

Boros Attila erdészeti ígazgatő úr elmondja,ha ezenzajbatást a lakosok nem 10-18 óra között
tapaszta|ták, akkor az nem a lőténől szárunaző zaj volt. A KAEG Zrt munkatársai a nyitvatartási
időt szigoruan betartják.

Nagy Zo|tán személy szerint örül a nemzetközi lőtér kialakításának. Véleménye szerint egy
országos szintú hírnevet hoz a település számára, A zajhatás számára elviselhető, de ha még ezt

csökkenteni tudják, bízik benne, hogy mindenki számára elfogadható lesz.

Orbán Tibor vezérígazgató úr örült az első pozitiv hozzászőIősnak, és úgy gondolja, hogy többen
is vannak ezzelígy.
A zajcsökkentés érdekében megteszik a szükséges lépéseket. Az előzetes hatástanulmánl készítő
céget újból felkérik, hogy működés közben újabb hatástanulmányokat készítsenek még több
helyen.



Szabó Istvánné szerint a sok puskaropogás miatt a helyi ingatlanok vonzereje csökken,
elértéktelenednek.

Boros Attila erdészeti igazgatő úr elmondja, hogy nem állandő zajről van szó, melyet csökkenteni
szeretnének. A lőtér közeli földterületet a termés betakarítása előtt a vadak leették, mely
bizonyítja, hogy a vadakat nem zava1a aközvetlen zq.

Horváth Gáborné elmondja, hogy szomszédságunkban lévő Pannonhalmi Főapátság a kulturális
örökség tésze. Kérdése, hogy őket nem zavarj a az itt kibocsájtott zaj?

Orbán Tibor vezérigazgató úr elmondja, hogy a Pannonhalmi Főapátság ismerte a KAEG Zrt
lőtér kialakítási tervét, azt jőváhagyta. A lőtér sportolási lehetőséget biztosít a bencés diákok
részére is. A lőtér használata rendre, fegyelemre, türelemre is nevel.

Mihály Sándor szintén örü1 a lőtér létrejöttének, kérdése, hogy bárki igénybe veheti-e apályákal

Orbán Tibor vezérigazgató úr elmondja, hogy bárki igénybe veheti alőtér pályáit, szakemberek
nyújtanak segítséget a látogatók számára.

Horváth Gáborné kérdezi, hogy mikortól remélhető nyugalom?

Orbán Tibor vezéigazgató úr szerint tavasszal már elvégezhető a hatástanulmányok működés
közben, és igyekeznek majd a csendesebb sportokat vasárnapra programozni.

Kara Ákos államtitkár ír hozzászólásában elmondja, hogy a hallottak alapján a probléma
megoldásra vár. A lőtér működésének szabályait nem ismeri. Nehéz dolgot kell megoldani, de
önil annak, hogy az emberek higgadtan, nyugodtan tudják ezt akőzmeghallgatáson megbeszélni.
Javaslata a mielőbbi hatástanulmány elkészítése, és a szükséges lépések megtétele. Kérdése,
hogyha egy nagyobb beruházás szükséges a zajhatás csökkentésére, miből kívánja ezt
megvalósítani a KAEG Zrt? Pályázatból vagy saját erőből?

Orbán Tibor vezéigazgató úr elmondja, hogy úgy gondolja. hogy a KAEG Zt saját erőből fogja
íinanszírozni.

Molnár András kéri a vezérigazgató urat, hogy most, itt tegyen ígéretet, arra vonatkozóan, hogy
vasámap zárvalesz a lőtér.

Orbán Tibor vezérígazgató úr elmondja, hogy nem tudja megígénri jelen pillanatban.

Boros Attila erdészeti igazgatő úr elmondja, hogy a nemzetközirendezvények miatt ne zárjuk ki
teljes mértékben a vasárnapi nyitva tartás lehetőségét, met1 ezen versenyek hétköznapokban nem
bonyolíthatóak le.

Horváth Gáborné kérdezt, hogy mikortól nem lesz zq? Július óta nem törlénik semmi.



Mihály Sándor javaslata, hogy fejlesszék minél jobban a lőteret, mivel Ravazdnak ebből csak
előnye szárcnazhat.

Fatul Ágnes tudomása szerint kiilföldi országokban - pl. Svájc - vasárnapra vonatkozó rendelet
van, mely több mindent leszabályoz. Nem tudja, hogy ez EU-s rendelet, vagy helyi, Ha nem EU-
s, akkor nektink mindképp megoldást kell keresni a zajcsökkentésére.
A lőtér létrehozása sok pénzbe került, ezt nem megszüntetni kell, esetleg javasolná a hangosabb
lövészeti módok megszüntetését.

Orbán Tibor vezérígazgató úr megkérdezi a lakosokat, hogy számukra megnyugtató-e, hogy
április-május hónapban átbeszéljük íjből az ügyet?

Horváth Gáborné válaszában elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, legyen már terv februárra.

Boros Attila erdészeti ígazgatő úr elmondja, hogy semmire sem mennénk csak a tervekkel, mivel
az csak technikai dolog. Aktív működés, ktilönböző időjárás viszonyok mellett ismerjük meg a

valódi hatásokat.

Horváth Gáborné megkérdezi, hogy ha mégsem lesz megfelelő a hatástanulmány, akkor is
mindenképp keresik a megoldást?

Orbán Tibor vezérigazgatő űr válasza. természetesen igen, mivel nem az a célr, hogy
megkesedtsék a ravazdi lakosok mindennapj ait, jő kapcsolatot kívánnak továbbra is fenntartani a

lakosságga| és az önkormányzattal is.

Sipos Sándorjavasolja, hogy a jelenlévők szayazzanak a vasárnapi nyitva tartással kapcsolatban.

Orbán Tibor vezérígazgató úr elmondja, hogy a jelenlévők elsősorban azorl lakosok köréből
vannak jelen, akiket zavar alőtér álta| kibocsájtott zaj.
Ezen szavazást nem tartaná település szinten elfogadhatónak.
Orbán Tibor kijelenti, hogy amíg a zajvédelem problémája nem lesz megoldva, addig a vasárnapi
nyitva tartás szünetelni fog.

Horváth Gáborné kéri, hogy a következő összejövetelre vonatkozó meghívót időben juttassák el a
lakosok számára.

Molnár András sérelmezi továbbá, llogy az Ökoturisaikai Központ szál\őja melegvíz ellátását
fatiizeléses megoldással biztosítják, mely a nagy melegben komoly problémát jelent a közvetlen
közelben élők számára. Ilyen esetekben, 30-35 fokos melegben nem lehet ablakot nyitni a fiist
miatt. Nem tudja elképzelni, hogy villanybojlerek felszerelésére nincs módja a KAEG Zrt-nek.

Orbán Tibor vezérígazgató úr elmondja, hogy 20l6-ban felújításra kerül az egész száIlő, ezen
belül természetesen amelegviz ellátás is.



Feketéné Varga Mária polgármester asszony megköszöni Orbán Tibor és Boros Attila urak
j elenlétét, és azt, hogy válaszoltak a j elenlévők kérdéseire.

Polgárrnester Asszony bízik abban, hogy mielőbb sikerül megoldást találni a zaj csökkentésére
vonatkozóan mindenki megelégedésére.

2. Rendezési terv módosítás

Feketéné Varga Mária polgárrnester felkéri Németh Gézáú. a rEn-HÁrÓ rn ügyvezetőjét, hogy
táj ékoztassa a j elenlévőket rendezési tervünk módosításáról.
Ravazd Község Önkormányzata a lakossági és önkormányzati módosítási igényeket felmérve,
felkérte a rendezési terv módositására.
A rendezési terv módosítása 2015, márciusában kezdődött, és rövidesen a második szakaszt
záluk le. Elfogadott rendezési tervünk előreláthatóIag 2016. tavaszán lesz, addig a jelenlegi terv
szab ály at az ir ány adő ak.

Németh Géza ügyvezető a rendezési terv módosítás több területi részt érint.

- Ravazd község belterület, Szőlőhegy utca gyalogút, Fenyős utca Felsőtelek utca
telektömb

A módosítás a kérdéses területlehatárolás vlzsgálatára, pontosítására irányul.

- Ravazd község belterület, Paphegy utca Fő utca áItal határolt telektömb.
Telektömbben aI94lI hrsz-ú ingatlanon idősek otthona működik. Az otthon bővítése
tervezett. Erre a céIra a szomszédos 196 hrsz-ú ingatlan irányába van lehetőség. A
rendezési terv módosítása a két ingatlan azonos területfelhasználás alá vonására irányul a

szükséges telekalakítás és a bővítés végrehajthatósága érdekében. Az idősek Otthona Vt
településközponti övezetben íalálhatő. A 196 hrsz-ú bővítési terület Lf falusias
területfelhasználásású. A módosítás szerkezeti és szabályozási tervmódosítás is, aminek
eredményeként a településközponti övezet területe nő. A tewezett épületbővítés és a
terepviszonyok fiiggvényében vizsgálják az épitménymagasság megengedett mértékének
esetleges növelését 6,5 m-ről 7,5 m-re.

- Ravazd község beltenilet, Őrhegy út, Lukashorog út, ktilterület, Tóthegy utca által
határolt telektömb. A telekíömbben találhatő 9Il1,9I12,92,93 hrsz-ú ingatlanok.

A szabályozási terv a kérdéses ingatlanokon az Őrhegy utca szélességi bővítésének
biztosít helyet. A módosítási igény a kérdéses szakaszon a közterület bővítés
szükségességének felülvizsgálatára irányul. A területfenntartás esetleges más szabáIyozási
eszközzel történő biztosítása vagy a bővítés esetleges elhagyása a közlekedési igények
értékelésétől valamint időbeliségétől tehető fiiggővé.



Ravazd község belterület, Tószer utca szőlő hegy utca között jelölt gyalogos átkötés,

Természetb en a 9 69 l O, 97 0, 9O9 hrsz-ú ingatlanok,

A szabályozási terv módosítása a szabá|yozási tervben szereplő gyalogos átkötés törlésére

irányul. A tervben jelölt gyalogos átkötés magánterületeket érint, A települési

önkormányzat tervei to"ott u 3ou.iu"" nem szerepel a jelölt átkötés megvalósítása, A
település iö"l"k"dé r i háIő zata kiul uk rtt a gyalo go s há|őzatot kielé gítőnek Ítélik,

Ravazd község déli kiilterület. Tetmészetben aZ országút út déli oldala mentén

elhelyezkedő 01 56/30, 0156131 hrsz-ú ingatlanok,

Település ki.ilterületén a tervmódosítás eredményeként egy közel 6000m2 területnagyságú

kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése a cél. A ravazdí táji értékek figyelembe vétele

mellett szüks é ge s a létesítés keretfeltételeinek me ghatár ozása.

Ravazd község belterület, 82. szé'frrí ftíút, országút utca, 1385 hrsz_ú árok által határolt

telektömb.

A fent lehatárolt központi terület a 82. szítmu főút mellett helyezkedik el. A természetben

fás bokros rendezetlen terület településkapu funkció e|őmozdításaként a kereskedelmi

szolgáltató jelleg került meghatározásra. A funkció telepítés a környező kisebb

telep.-ülések Lereskedelmi szol§áltató ellátását is be kívánja tölteni a 82, számű főútrÓl

való - közvetlen - elérhetőségével.

Ravazd község belterület, országűt utca Tószer utca között húződő telektÖmb terÜletén

belüli I04. számí ingatlan (1077 hrsz.)

A kérdéses ingatlan mellett található az ővoda 1080/2 hrsz, A szabályozási tew

módosítása az ővodatelepülésközponti övezetének terület felhasználásának kiterjesztésére

irányu1 a fent nevezett 1oll lorr-li ingatlan írányéha._A területfelhasználások kÖzÖtti

módosításon tul a terv módos ítása az övézetíparaméterek közÜl az építménl'magasság fél

méterrel történő emelését is tartalmazza.

Ravazd - önkormányzat _ B-9 jelű kút védőidomának kijelölése megjelenítésre kerÜl a

rendezési terv módositás során. A Gy_M_S Megyei Katasztrőfavédelmi |gazgatőság, mint

elsőfoi<u hatóság az AQUA_FONTANA BT által 65O|20I2YB. tervszámon készített

,,Ravazd B_) oKK. számű ásványvízkít vízbánsvédelmi tanulmánya" c,

tervdokumentáció alapján a Ravazd EOÓz hrsz_ú ingatlanon üzemelő B_9 jelű kut

hidreológiai védőterül,etét és védőidomát kijelölte. A védőidom kiterjed a lÓt belső

területhatáraira, és a ktilső védőterület határatra. A határozat kifirggesztésre került az

engedéIyezési eljárás sortn azönkormányzat hirdetőtáb\ájára, tanulmánnYal egYÜtt,



Szabó Istvánné kérdezi, hogy a rendezési terv módosításban benne lesz-e a PaPhegY utcát,

Lukashorgot elkerülő út?

Feketéné Varga Mária polgármester asszony elmondja, hogy az elkerülő Út ebben a módosításban

nem ,""r"p"ih.t, mivel nemrég született meg a képviselő-testületi dÖntés a tewezés

megindításáról. A rendezési terv módosítása pedig 20t5. márciusában kezdődÖtt.

Molnár András kérdezi, hogy a polgármester asszony a váIasztást megelőzően beszélt az

országutat a simahegyi résszeiosszekoio járda építéséről. Miért nempályázunk? Javasolja, hogY

fi ze s sünk me g p á|y ázatíró cé get, ha ninc s az önkormán y zatnak kapacitása.

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy az említett szakasz nem ÖnkotmánYzatíűt,

és a mellett" lérrő járda kialakítása sem önkornányzati területen lenne megvalÓsíthatÓ. Azút a
Magyar Közut Kht kezelésében áII. A járdaszakasz tervezése folyamatban van, és aZ

engldélyezési eljárást követően tudunk csak pá|yázní a kivitelezésre, megvalósításra. A
pá|yázaíokat folyamatosan figyeljük, és a kisebb páIyázatokat mi magunk készítjÜk el, a nagYobb

palyazatou esetében vesszük csák igenybe a pályázatíró cégek segítségét. Minden PŐlYázatnáL

*"g rru. ltatározva apályázőkköre. Sok esetben apályázat kiírás útmutatóját olvasva derÜl ki,

ho gy nem va gyunk j o go sultak a p á|y ázat benyúj tására.

önkormányzátunt< ÓffÓgadott egy gazdasági programot, mely az én poIgármesteri Plogramomía
épült, és fontossági sorr-endeketÍg}elemb" uéu", melyet a képviselő-testiilet alakitott ki, nYÚjtjuk

ie piatyaratainkai. Számos apróÚ'b, kisebb összegű pályázatot nyujtunk be, mely segiti az

önkormányzat működését.

Székely Sziivia érdeklődik, hogy településünkön hollehetne kialakítani építési telkeket?

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy sajnos önkormányzat tulajdonában nincs

oiyan terület, ánot epite.i tett<et kialakítására lenne lehetőség. Rendezési terv kialakítás során a

beltertileti határok növeiésével több utcába lehetőség van a beépíthetőségre

Horváth Gáborné kérdezi, hogy a rendezési tervet megtekintve, a Fenyős utca lakóinak kerÜlni

kell-e?

polgármester Asszony válaszéhan elmondja, hogy nem kell kerülni, mert a magántulajdonban

lévő területek beépítése nem valósul meg olyan gyorsasággal.

Bardács Ferencné kérdezi, hogy a Fő utca közlekedése egyirányúsítható-e?

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy ez nem a rendezési tervhez tartozik.

A Fő utca önkormányiati út, mely,rrek forgalmát vizsgáWa, szakember bevonásával,

j avaslattételével képviselő-testiilet hatáskörébe tartozik.

Farkas Sándor képviselő ur kérdezi, hogy a védőidom kijelöléssel kapcsolatosan aZ érintett

ma gántul aj dono s ok kap tak- e táj éko ztatást a v álto zásr ől?



Németh Géza ügyvezető elmondja, hogy minden érintett kapott határozatot, melyet át is vettek. A
rendezési terv módosításai megtekinthetőek az önkormányzatná|, ill, a TER-HÁI-Ó rrt rvwv.tql-
lralo.hu internet címen.

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a védőidom védőterület kijelöléséről
minden érintett ingatlantulajdonos tájékoztatást kapott, a hatósági eljárás ki,ilönböző fázisaiban,
valamint mindannyian megkapták a kij elölést szolgálő határozatoí.

Székely Szilvia képviselő asszony kérdezi, hogy a magántulajdonosok tudják-e, hogy
lehetőségük van a birtokukban lévő területek beépíthetőségére.

Polgármester Asszony váIaszában elmondja, hogy a rendezési tervet 2008-ban fogadtuk el első
alkalommal. 2010-ben módosítottuk, és mindig kifiiggesztésre kerültek a módosítással
kapcsolatos információk. A lakosság ezen időszakokban véleményezhette" A hatóságok pedig
alapdokumentumként kezelik az épitési, hatósági eljárások során.

Horváth Gáborné kérdezi, hogy közigazgatási területen kívüli - pl, rendezvénysátor - zqhatárt a

rendezési terv szabályo zza-e?

Németh Gézaőgyvezető elmondja, hogy a zajhatárértéket nem a rendezési tew szabá|yozza.

Sipos Sándor kérdezi, hogy az elkenilő út miatt mikor lehet módosítani a rendezési tervet? Vagy
nem lett volna jobb várni a mostani módosítással?

Polgármester Asszony elmondja, hogy a rendezési terv módosítás 2015. márciusában kezdődött
el, Az elkerülő út tervezése pedig most kezdődik.

Szabó Istvánné elmondja, hogy a Lukashorogban a nagy kamion forgalom miatt elviselhetetlen
az élet.

Kara Ákos államtitkár úr elmondja, hogy az elkerülő út paramétereit nem ismeri, de tudomása
szerint a Paphegy utca burkolat javitására nyert az önkormányzat 15 millió forintot, mely
lényegesen változtat az ott élők életminőségén. A kivitelez ő kiválasztásáról is tud. Akkor jutunk
előre, ha a további szakaszokra is pályámnk, A további pályázatok benyujtásánál is
támogatásáról biztosít berrrrünket. Javasolja a további kritikus szakaszok önkormányzati
tulajdonba kerulését.

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a teljes önkormányzati tulajdonban lévő
szakaszra vonatkozóan engedélyes terr..vel rendelkezünk, Az I. szakasz a 82-es fcíútvonalra való
csatlakozástól a Vörösvári utca feljáróig tart, aII. szakasz onnét a Paphegyi buszfordulóigtart, a
III. szakasz pedig onnét a Lukashorog utca belterületéig tart, Az I. és a III. szakaszra keressük a

további p ály ázati lehető sé get.
A p ály ázatok tudomásunk sz erint közelj övőb en l e sznek el érhető ek,
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Szabó Istvánné kéri, hogy ipari út pedig legyen, ne járjanak arra kamionok,

Kara Ákos államtitkár úr visszakérdez, mindenúzemhez ipari út vezet Magyarországon? 72 ezer
embert képvisel váIasztő körzetében, és tudja, hogy más helyeken is a megnövekedett forgalom,
teherforgalom problémát jelent. Mindenhol elkerülő utat kellene építeni? Ez nem megoldhatÓ.
2020 után megszűnik az EU-s forrás, a magyar gazdaságnak önfinanszírozónak és

működőképesnek kell lennie. Ezért örülnünk kell, hogy cégek erősítik a gazdaságot, jelen esetben

ahelyi gazdaságot.

Horváth Gáborné elmondja, hogy a 82-es ftíúton továbbra is sok akátyű, mely veszélyes lehet a

tél beköszöntével.

Kara Ákos államtitkár úr elmondja, hogy sajnos elmaradt a 82-es számű főút burkolatának
megerősítése, felújítása. Akátyűzás a felújítás előtt nem lenne ésszerű, felesleges pénzkidobás,

Varga István kérdezi, hogy a szennyvízcsatotna nála miért nincs kiépítve még? A Szőlőhegy
másik részén több ingatlan került rákötésre a csatornarendszerre.

Polgármester Asszony elmondja, hogy a kialakítás pénzkérdése, Egyedi bekötéssel valósítható
meg. Azt gondolom, hogy több tulajdonos összefogásával lenne cé|szerű kialakítani a rákötést,
igény esetén. Valóban több ingatlan kerul rákötésre a rendszerre, mivel ezen területi szakaszon a

tulajdonosok összefogtak, és a rákötés az érdekeltségihozzájárulás befizetésből megvalósulhat. A
további szakasz kivitelezésére is igény mutatkozott, melyre a kivitelező újabb árkalkulációt
készít. Ezen szakasz kivitelezése ebben az évben már nem valósul meg.

Molnár András észrevételezte, hogy É"r"r, milyen jól megy, mivel a kész járdát bontják fel,

nekrink meg a járdánk nem készül az előbb említett irányba.

Polgármester Asszony elmondja, hogy minden falunak más a fontossági sorrendje. Nekiink nem

ke|L azzal foglalkozni, hogy miért bontják Écsen a járdát, de tudomása szerint a kiemelt fák
gyökerei fel nyomták a járda burkolatát, és bizonyos szakaszokonhasznáIhatatlan volt.

Kara Ákos államtitkár úr megjegyzi, hogy minden község apénzével saját maga gazdálkodik,

Molnár András elmondja, hogy két képviselő is él a Simahegyi település részen, nem éfti, hogy a

felkanyarodó (Hunyadi utcánál) útnál 3 vödör aszfalthíányzlk, miért nem tesznek ellene?

Polgármester Asszony elmondja, hogy azútszélrimuwázás folyamatban van, és ezen a szakaszon
is pótolni fogjuk a hiányosságokat.

Kara Ákos államtitkár út megköszönte, hogy jelen lehetett a mai közmeghallgatáson.
Polgármester Asszony is megköszönte az államtitkár úr jelenlétét, és megköszönte, hogy
megosztotta gondolatait a felmerült témákkal kapcsolatban.

71,



Egyuttal megköszönte Németh Gézaigyvezető tájékoztatását, és megköszörtte az ő jelenlétét is.

3. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi működéséről

Feketéné Varga Mária polgármester asszony 3. napirendi pontban a következőket tájékoztatást
adj a település gazdálkodásáról :

,,Eltelt egy év a választás őta. Az elmúlt időszakban elmondhatjuk, hogy számos területen

fejlődésen, gyarapodáson ment keresztül településünk.

Meglévő tapasztalatainkkal, kapcsolatainkkal ezt a lendületet, dinamizmust szeretnénk folYatni a

Képviselő testtilettel.

Folyamatosan arégi és azúj kihívásoknak kell megfelelni.

Feladatom a mindig nehéz gazdasági helyzetben az önkormányzat anyagi helyzetének,

stabilitásának kialakítása és megőtzése, a lakosság igényeinek legmagasabb szintú kielégítése,

valamint a páIyázati lehetőségek kihasználása, a folyamatos fejlesztés, a fejlesztés

irányvonalának meghatározása v olt.

A kitartás, az igyekezet, a szakmai felelősségvállalás pedig kötelező járuléka volt és kell, hogy
legyen célj aink elérésének.

Azt gondolom, hogy ezen feladatok eredményes megvalósításában sok olyan helyi lakossal, és

sok kiváló közszolgálatért terrni akaró emberrel találkozom a hétköznapolúan.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A mai napon azért jöttlnk össze, hogy tájékoztassam az elműlt időszak munkájáról,beszéljek az

ö nko rmányz at gazdáIkod á s áró l.

Tudom, mindenkinek vannak ötletei mire lehetne a pénzt költeni, s ezek áItalában nem lossz
ötletek, hanem valóban jó felvetések.

Nehéz űgy igazi szakértőnek lenni a község költségvetésében, hogyha az emtber nem ismeri a

ftíbb mutatókat, a fontosabb bevételeket, kiadásokat.

Minden önkormányzatnak számtalan feladatot kell ellátni, amelyek meglehetősen költségesek.

Mielőtt beszélnék a gazdáIkodásról, pár szőt ejtenék az elmúlt években bekövetkezek
változásokról, emlékeztetőül.
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Az elmúlt években egy gyökeresen átalakult jogszabályi környezetben kellett alkalmazkodnunk
az országosan bekövetkezett változásokhoz.

Át kellett alakítani az önkormányzati rendszettúgy,hogy az semmiképp ne járjon önállóságunk
csorbulásával.

2013. évben a körjegyzőséget felváltva létrejöttek a közös hivatalok.

Ugyanezen évben megkezdte munkáját a Pannonhalmi Járási }Iivatal, valamint később

Kormányablak nyílt arégi kistérségi épületben a Dallos utcában.

A térség közoktatási intézményeit a KLEBERSBERG Intézményfenntartó Központ üzemelteti
szintén 2013. év óta.

Vagyonunkat, berendezéseinket, eszközeinket a tulajdonjog bejegyzése mellett ingyenes
hasznáIatra átadtuk.

Mindez ekér1 n a gyon s o kat do 1 go zturtk, p ály áztunk az elmú lt évekb en.

korszerű 2l. századi oktatási és nevelési feltételeket alakítottunk ki. és adtunk át a pannonhalmi

Tankerületnek.

Természetesen minden esetben jogos elvárás számunkra, a mindenkor jő gazda módjára történő

üzemeltetés, valamint a helyi közösségi érdekek mind magasabb szintú kiszolgálása, kielégítése.

Még egy nagy vá|tozás 2015. január 1-jétől. Közös Hivatalunk két településsel bővült, LázivaI és

Veszprémvarsánnyal.

Ennyit röviden a nagy változásokról.

Visszatérve önkormány zatunk költségvetésére, a feladatok ellátására, melyek meglehetősen

költségesek.

Az önkormányzatnak kötelessége, az önkormányzati törvényben meghatározott, kötelező
feladatait végrehaj tani.

Továbbá fent kell tarlani a hivatalt, az intézményeket, a kiilönböző társulásokat, valamint
vagyonunkat önállóan működtetnünk kell.

Ez jelenti az épületek karbantartását, rezsiszámláját, költségek biztosítását, az otí dolgozók
bérének {tzetését és számtalan más költséget.
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Támogatnunk kell mindazokat, akik a többieknél rászorultabbak az önkormányzati rendeletben

foglaltak a|apján.

(Halálesetben-temetési segély ahozzánk fordulóknak, gyógyszertámogatás, támogatjuk a kritikus
helyzetben kerülő családokat, beteg embereket).

Összességében milliós nagyságrendekről beszélhetiink éves szinten, Ezek olyan költségek,

melyektől nem tekinthettink el.

De vannak másfajta tevékenységeink is, melyeknek eleget kell tennünk:

- ktilönböző kulturcsoportoktámogatása, rendezvények szervezése
- az ifiúság és az idős emberek segítése, az intézmények támogatása
- civil szervezetek támogatása
- támogatjuk a felsőoktatásban tanulókat (Bursa Hungarica felsőokíatásipályázat)
- támogatjuk a művészetoktatásban tanulóinkat, programjaikat, valamint támogatjuk a tanulóink

táboroztatását
- az intézményünkben tanulók részében minden évben ingyenes flizetcsomagot biztosítunk
- gondoskodunk minden évben a kiemelkedő eredményeket elérő tanulók jutalmazásáról, és egész

évben gondo skodunk a gyermekek intézményb e j uttatásáról, szá|litásár őI

Csak a legfontosabbak közül csak néhányról beszéltem, hiszen önök is tudják hány- és hány
megoldandó feladatra kell előteremteni a megfelelő összeget.

Amikor költségvetésről gondolkodunk, mindig a közösségről gondolkodunk !

Azitt élő családokról, gyermekekről, idősekről, nehéz sorsúakról.

Minden forint pénztárcánkból kikerül, az a miénk marad csak más hasznosabb formában.

Néhány gondolatot, mondatot szólnék arról, hogy miből származík önkormányzatunk bevétele:

Áilami feladatfinanszírozásből" mely kiegészül saját bevételeinkkel, melyet kénytelenek vagyunk
adók formáj ában kivetni.

- Megadóztatjuk a helyi cégeket, vállalkozókat, kivetjük a gepjármű adót (melynek 60oÁ-a a
Magyar Államot illeti, 40 Yo-amaradhelyben), valamint amagánszemélyek kommunális adóját"

Ravazd Község Képviselő-testiilet 2007. őtanemváItoztatotí az adónemek összegén.

Természetesen vannak apróbb bevételeink az intézmén5,térítési díjakból, közterület
foglalásokból, terembérekből, esetleges közműfejlesztések esetén lakossági hozzájáruIásokból.
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Természetesen van lehetőség apályázatok útján valő pénzszerzésre is"

Az évek során nagyon sok pályázatot írtunk, melyekből sokat el is nyertünk.

2014. évben befejezttik gyakorlatilag, ,,Pándzsa balpart Sokoróaljai Települések Vízrendezési
Koncepciója" című projektet, mel5mek pénzügyi elszámolásai áthűződtak 20l5" évre.

Képviselő-testületünk elhatározta a második ütemben történő folytatást, amely tervezés alatt á1l.

Rövidesen benyujthaduk vízjogi engedélyezésre.

Képviselő-testület elhatározta a faluvégi Magasles Panziő megvásárlását, ifiúsági szálláshely
kialakítás célj ából, turisztikai elképzeléseinek megvalósítása célj ából.

Bontás előtt ál1 a megvásárolt Országút I04. szám alatti ingatlan. A területi felhasználást még
pontosan nem határoztuk meg.

Elkészült az óvodabővítési tervdokumentácíő, a pályázat ez évben sajnos nem nyert, de az

engedélyes terv birtokában várjuk a további páIyázati lehetőségeket.

Lezárás időszakában vannak TÁMOP és TIOP pályázatairlk,

Készül az íj esélyegyenlőségi tervünk, mely minden benyújtandó pályázathoz szükséges,

Rendezési tervünk is módosítás alatt áll.

Holnap átadásra kerül egy műanyag burkolatu multifunkcionális pálya a felújított spoítöltöző
mellett, melyet Nemes TeÉzia adományozott a község számára. A kapuk, a teniszhálő a jövő
évben kerül a helyére az időjárás miatt.

Van egy nyertes pályázatunk a Paphegy utca második szakaszának felújítására, és van egy új

OPEL VIVARO kisbuszunk, melyet 2015. októberében vehettünk át.

Számos pályázaiunkvan előkészítés alatt, mert a páIyázatokkiírása a következő évben várható.

(Kamerarendszer felszerelése, frítéskorszenísítés, akadállnnentesítés stb). Traktor beszerzés és

sok apróbb összegű pályázat.

Tehát összességében elmondható, hogy Áilami támogatásokból a mai elnevezés szerint, feladat

ellátási támogatásokbőI gazdálkodunk, amely kiegészül a saját bevételeinkkel és a pályázatokon
elnyert összegekkel.

20 I 5 . évben költségvetésünk fő összege háromnegyedévkor 1 05. 68 5, 000,-Ft.
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Külön költségvetése van Óvodánknak, melynek fő összege szintén háromnegyedévkor
37.016.000,- Ft.

Es kiilön költségvetése van a Közös Hivatalnak, mellnrek fcí összege háromnegyedévkor
61.646.000,-Ft.

Tisztelt Jelenlévők!

Ravazd Község Önkormányzatának gazdálkodása az elmúlt években kiegyensúlyozott és stabil
volt.

Köszönetet szeretnék mondani ezért, a Képviselő-testiilet tagjainak és minden munkatársamnak,

aki k s e gítők é sz támo gatás át éIv ezhette az e lmúlt i dő sz akb an.

Egy élhető települést szeretnék, és együttgondolkodni Önökkel.

Várom kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyéb más felvetéseikkel.

Köszönöm, hogy meghallhattak."

Farkas Sándor képviselő elmondja, hogy a Lukashorgot érintő témában a forgalom technika
tekintetében több megoldásban gondolkodunk szakember bevonásával. Bízunk benne, hogy
megtaláljuk a megfelelő megoldást 2016. májusáig.

Szabó Istvánné javaslata, ha van lehetőségünk, az elkerülő útra költsünk.

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy az engedélyes tervdokumentáció alapján
folYatjuk a megkezdett munkát a Paphegy II. szakaszának burkolat erősítésével, dolgozunk a
forgalom technika kialakításán, megvalósításán 2016, mqusáig"Ezzel párhuzamosan elkezdtiik
az elkerülő szakasz tervezését.

Székely Szilvia véleménye szerint az elkerülő út megvalósításának reális esélye kb. 10 év,

Sipos Sándorné kérdezi, hogy a focipályából hogy lett teniszpálya?

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a Paphegyi sportöltöző mellett
multifunkcionális pálya került kialakításra, mely használható focipályaként, és teniszpályaként is.
Ezévben az új kapuk és teniszhálók már nem kerültek felszerelésre a jelenlegi időjárás miatt. A
pálya Nemes Terézia adományaként készült el.
A tenileten lévő kiállított tűzoltókocsi felújításáról is gondoskodunk a közeljövőben.
A pálya igazi birtokbavétele 2016. tavaszánvárbatő.

\
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Tóth Béia ker ésnek íartja a közösségépítő rendezvényeket. A falu elöljáróinak jelenlétét

hián1,ol_j a a renden,ényekről.

Polgármester Asszony válaszábanelmondja, hogy igaz falunap nem volt, de rengeteg kiilönböző

érdeklődési köröknek, korosztállnrak megfelÓiO programokat szervezÜnk, megemlékezÜnk

minden nemzeti ünnepről, de sajnos az éideklődés nem számottevŐ. Szeretné. ha ez a sok

rendezr.ény több helyilakost vonzana, mert akik jelen vannak, azt gondolj a, jŐI érezték magukat,

elégedenen távoztak.

Horváth Gábomé hiányolja a helyi újságot.

polgármester Asszony elmondja, hogy a megújult kivitelű újságunk negyedévente jelenik meg. A
lako-sságot a helyr eseményekről, a 

-helybá 
szokásos módon értesítjük. (p1. szórólaP, Plakát,

honlap)

Székely Szilvia képviselő asszony elmondja, hogy a COOP bolttal kapcsolatban nagYon rossz

tapaszialatai vanna-k, mivel higiénia és szómélyi feltételek nem teljesülnek. A ravazdi lakosok

javarésze pannonhalmi CooP boltba jár vásárolni, ahol friss árut (zöldség, hús) kaP Pénzéért, és

kedves kiszolgálásban részesül.

polgármester Asszony válaszában elmondja, hogy volt ezirányubeszélgetés a ve,zető asszonnYal,

meiy némi vá|tozástúozott. Felkeresi a cóOP vezetőségét a felrnerült panasszal kaPcsolatban és

kéri a fent említett problémák kivizsgálását.

A polgármester asszony megkös zöni a jelenlévők figyelmét, észrevételét. A kÖzmeghallgatást

21.00 órakor bezáta.

Kmf.
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Feketéné Varga Márra
polgármester

':, .- .,-,, .,r, ?- l' -"
Dr. Bertalarrné Józsa Judit

jegyző
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