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Készült: Ravazd Község Képviselő-testtiletének 2016. február 15-én 17.00 órakor aFalllhézban
megtartott képviselő-testületi ülésén.

Je l e n v ann a k : F eketéné Y ar ga Mária pol gármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Sipák Norbeft, Székely Szilvia, Vas Zsolt
települési képviselők

Igazoltantávol lévő képviselő: Nagy Csaba

Dr. Bertalanné Jőzsa Judit jegyző,
B ekő Tamásné i gaz gatási fő előad ő, j e gyzőkőnpruezető.

Feketéné Varga Mária polgármester köszönti a képviselő-testtilet tagjait, köszöni
megjelenésüket, megállapítja, hogy a képviselő-testtileti ülés hatarozatképes és az ülést
megnyitja.

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

A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testí.ilet tagsait, hogy elfogadják-e a
j e gyz ő könyw ez ető személy ét.

A testtilet egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönywezető személyét, majd a polgármester felkérte
Bekő Tamásnét a jegyzőkönyv vezetésére.

A polgármester ismefteti a javasolt napirendi pontokat.

1.) Ravazd Község Ön korm án yzata 201,6. évi költségvetésének tervezete
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) Civil szervezetek pályázati elszámolásai
Előadó: Feketéné Yarga 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 polgármester felkérte a képviselő testíilet tagait, aki egyetért a javasolt
n ap irend ek tár gy alás ával kézfel emel é s s el sz av azzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil a következő határozatot hozta:

112016. (II. 1 5.) határ ozat

Ravazd Közs é g Önkormanyzat Képvi selő -testtil ete az
ülésre meghirdetett napirendi pontok tárgyalását
elfogadja.

l.)Ravazd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének, és az Ecsi Közös
Onkormányzati Hivatal költségvetésének megvitatása

(az előterjesztés a jeglzőkbnyv l.és 2. számú melléklete)

A polgármester ezt követően ismerteti a Nyitnikék Óvoda teruezett költségvetését. (ieg,,zőkoryn
3. számú melléklete)

Farkas Sándor képviselő kérdezi, hogy a költségvetésbe beépített kamera rendszerre szánt összeg
mit takar? Jardaépítés nincs tervezve?

Feketéné Varga Mária polgármester vá|aszában elmondja, hogy korábban elhatározta a
képviselő+esttilet, hogy a község belterületét kamera rendszerrel szereli fel. Erre 20l4-ben
nyújtottrrnk be a Belügyminisztériumhoz pályázatot. Sajnos forráshiányra való indokkal
p áIy ázafunkat elut as ították.
Az elmúlt testiileti üléseken anól is beszéltiink, hogy az elkésnilt sportpályánkat, annak
rendeltetéss zerő használatát kamerával figyelnénk.
Mindezekből kiindulva a korábbi BM pályázatban beállított összeget terveztiik erre a célra a
költségvetésbe.
A járda tervezése az Otszágúttól a Simahegy Hunyadi utca irányába folyamatban van. Erre
vonatkozóan még a tewezői költségvetést sem ismerjük. Amennyiben a tervdokumentáció
elkészül, engedélyezése megtörténik, ismertetni fogom a képviselő-testtilet tagjaival.

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászőlás nem volt.

A képviselő-testtilet tudomásul veszi az önkormányzat költségvetésének tervezetét.



A polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-test{ilet elfogadja-e az Onkormányzat
költségvetés tervezetét.

Ravazd Község Képviselő-testiilete 6 igen szavazatta|, eIlenszavazat és tartőzkodás nélktil a
következő határ oz atot ho ztal.

2 12016. (II. 1 5.) határ ozat

Ravazd község képviselő-testtilete az önkormányzat
2016. évi költségvetés teruezetét határidőre megismerte.
A tervezetet alkalmasnak ítélte arra, hogy a következő
képviselőtesttileti ülésen rendeletet alkosson.

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

Hatáúdő: 2016. március 1 6.

Ravazd Község Képviselő-testiilete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil a
következő határ o z atot ho zta:.

3 12016. (II. 1 5.) határ ozat

Ravazd község képviselő+esttilete az écsi közös
önkormányzati hivatal 2016. éví költségvetés tervezetét
határidőre megismerte. A tewezetet alkalmasnak ítélte
arra) hogy beépüljön az écsi önkormányzat
költségvetésébe.

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

Határidő: 2016. mfucius 16.

2.) Civil szervezetek pá|yázati elszámolásai

Feketéné Varga Mária polgármester tí$ékoztatja a képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek
határidőre b eadták a számukra nyúj tott támo gatások felhasználás ának elszámol ás át.
A pol gármester felolvasta a civil szew ezetek b eszámo lóit.

A polgármester felteszi a kérdést, hogy a képviselő-testtilet elfogadja-e a civil szervezetek
elszámolásait.

Ravazd Község Önkormanyzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő hatátozatot hozta:



4 /20t6. (II. 1 5.) batár ozat

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a

civil szewezetek számára nyujtott támogatások
felbasznáIásának 20I 5 . évre vonatkozó
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

elszámolását

3.) Egyebek

a) Polgármester 2016. évi szabadság felhasználási ütemezési terve
(előterjesztés a jegyzőkónw 4. sz. melléklete)

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, el|enszavazat és
tartózkodás nélkiil a következő határozatot hozta,,

5 /2016. (il. 1 5.) határazat

Ravazd Község Önkormányz aténakképviselő-testtilete a a
közszo|gáIati tisztviselőkről szóló 20II. évi CXCX tv. (a
továbbiakban Kttv.) 225lC,§ (1) (4) bekezdéseiben
foglaltak alapjén Feketéné Varga Mária ftíállású
polgármester 2016. évi (39 nap) szabadsága igénybe vételét
a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. §egyzőkonyv 5. sz.
melléklete)

Határidő: esedékességkor
Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester

b) Szolgálati lakás
(az előterjesztés a jeglzőkönyv 6. számú melléklete)

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testiiletet a szolgáIati lakások
bérletével kapcsolatban (mikortól lakik ott, mennyit fizet jelenleg). Az Országut utca 94. szám
alatti szolgálati lakás bérlője, Kocsis Zsolt, a szolgálati lakásból kiköltözött, fennálló tartozását
elismerte. Az elmaradt közüzemi díjak, a villanyóra visszaszerelése és a tisztasági festés
költségei, a lakbért és egyéb elmaradásait időközönként törleszti. Jelenlegi fennálló hátraléka,
mindösszes en 29 6,67 3,-F t.
A többi szoIgálati lakás bérlői hataridőben fizetik költségeiket, a képviselő-testtilet által
megállapított lakbéreket.



A polgármester felkéri a képviselő-testtilet tagsait, tekintsék át az előteqesztést és nyilatkozzanak
az esetleges lakbér emelés kérdésében a mai felülvizsgá|at alkalmával.

Székelv Szilvia képviselő kérdezi, hogy Kissné Kósa Gizella lakásbérleti díja miért lett
alacsonyabb összegben meghatár ozva atöbbiekéhez viszonyítva.

Feketéné Varga Mária polgármester válaszában elmondja, hogy ezek a lakások elsősorban
szolgálati lakások. Kissné Kósa Gizella közalkalmazott pedagógus, ezét előnyt élvez, mind a
lakhatás, mind pedig a bérleti díj tekintetében.
Polgármester Asszony elmondja, hogy Libor Mária 2015. október 1-tő1 2016. auglsztus 15-ig,
batározott idejű bérlője azOrszágűtu.94. sz. alattí ingatlannak, ezenidőszakban az őbérleti díját
nem javasolja emelni.

Ravazd Község Képviselő-testtilete 6 igen szavazatíal, elIenszavazat és :artőzkodás nélkiil a
következő hatétr o zatot hozta,.

6/201,6. (II. 15.) határozat

A szolgálati lakások bérlői által ftzetendő bérleti díjak
2016. március 1. napjától a következők:

Kissné Kósa Gizella, Fő u. 18/a: 20.000,-Ft
Mohácsi Nikolett, Fő u. 18/b: 25.000,-Ft
Szőlősi Krisztina, Országút u. 9 4l a.: 22.000,-Ft

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Hataridő: 2016. március 1.

c) Multifunkciós pálya

Polgármester Asszony elmondja, hogy az elmúlt évben a multifunkciós pálya műszaki átadása
megtÖrtént, melyen a képviselők közül többen részt vettek, A pálya hivatalos éltadását,
b irto kb avét elét ez év tav aszára, máj u s -j únius - hó nap r a terv ezzijk,
Ha az idő engedi, mielőbb nekiállunk apálya környékének fiivesítéséhez, de előtte fold feltöltést
is kell végeznünk. Továbbá meg kell oldani az öltözőtől a sportpályáigvezető lépcső kialakítását,
valamint arról is szó volt, hogy valamilyen kedtést alakítunk h,t az öltőző felőli oldalon a
biztonság érdekében.
A költségvetés előterjesztése során pedig említettem azt, hogy gondoskodnunk kell a páIya
védelméről, állagának megóvásáról. (pl : kamera rendszer kialakítása)
Gondoskodnunk kell ahasznáIatra vonatkoző szabályrendszer kidolgozásáról is.

Farkas Sándor képviselő úr javasolja, hogy a kerítésnek faoszlopokat helyezzünk el, melyre fa
deszkákat erősítsünk két vizszíntes vonalban az öltözői oldalon. Ezen kerités biztonságot



nyújtana a meredek partoldalnál, valamint támaszkodni is lehet, annak, aki a sporteseményeket
kívánja követni.
A lépcső kialakítását pedig térburkoló kővel javasolja elkészíteni.

Polgármester asszony elmondja, hogy felméú ahozzá szükséges faanyag mennyiséget, valamint
árajánlatot kér a pályát kivitelező cégvezetőjétől.

d) Játszőtér ellenőrzés

A Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
2016. február 8-án hatósági ellenőrzést tartott azintézményi és a köztenileti játszótereken.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, melyben megállapították, hogy az ővodai játszőtér már
gyakorlatilag rendben van, de használatára vonatkozóan még nem kértiik meg az engedélyt. A
régi játszőtéri eszközök leszerelésre, azűj játszőtéri eszközök felszerelésre kerültek, de még nem
kerültek nyilvántartásba vételre.
Apróbb hibákat kell még az ővodában végezní, mint pl. a ,,kisház támaszkodój ánál", valamint a
,,a kisvonatn á1" a fák hézagoIását.

+ jegyzőkönyv szerint a közterület játszóterének ajtaját befeszífve tdrálták.
Onkormányzatunknak gondoskodni kellett volna a játszőtér zárásáről.
KépviselŐ-testtileti,ink a játszőtéi eszközök cseréjét, javítását követően, amely késő őszig
elhúzódott, úgy döntött, hogy az esési tereket kora tavasszalkészíttetí el.
A Kormányhivatal észrevételére reagálva, megküldti,ik a játszótéri eszközök biztonságáról szóló
nyilvántartási adatlapot, és tfiékoztattam a hatóságot arról, ha az idő engedi, mielőbb kialakítjuk
az esési tereket, valamint teljes mértékben elvégezziJk a játszőtéi eszközök karbantartását.
A munka befejezésének tervezett időpondát 2016. március 27-ben jelöltiik meg. Mindaddig
kéfti,ik a snilők és a gyerekek tíirelmét és megértését.

e) Rendezési terv

Polgármester Asszony elmondja, hogy a rendezési terv készitésének második véleményezési köre
lezáruL A rendezési terv készítője a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Yagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatására vár, majd azt követően összegzésre kerülnek a
hatóság által kiadott vélemények. A vélemények figyelembevételével fordulhat a rendezési terv
készítője a Megyei Főépítészhez. E\őrelátl,tatólag ezen egyeztetésre március hónapban kenil sor.
A végleges váItozatot a képviselő testrilet hagyja jóvá.
Feketéné Varga Mária polgármester asszony elmondja, hogy Kovács Ferenc Márton Őrhegyi
ingatlan tulajdonos szóban jelezte problémáit a rendezési terwel kapcsolatosan. Tudom, hogy
több képviselőt is megkeresett ezügyben. Kértem, kérelmét írásban nyújtsa be hivatalunkhoz.

f) Lőtér

Polgármester Asszony téqékoztatja a jelenlévőket, hogy Horváth Gáborné az ad hoc bizottság
vezetője áttekintette a bizo;ttság tagjaival a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal által kiadott
tájékoztatőt, melyet elfogadni nem tudnak. A LŐTÉF. zajhatás kivizsgálására vonatkozőan
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levelet írtak 2016. januar 11-én Dr. Budai Zsolt Főosztályvezető Úrnak. Továbbá a
közmeghallgatáson készült jegyzőkönyvet több helyen hiányosnak, pontatlannak ítélték meg.
Jelen levelükkel egyidejűleg fontosnak ta*anák a jegyzőkönyv kiegészitését.
Feketéné Varga Mária polgármester asszony aváIasz|evelet felolvasta a képviselőknek.

Farkas Sándor képviselő javasolja a SZMSZ módosítását, a tekintetben, hogy jelöljünk ki a
jegyzőkönyvek hitelesítésére egy személyt minden alkalomra, valamint rendkívüli esetekben
hmgr ő gzítés bizto sítás át j avasolj a a ponto sabb j e gyzőkönyv készítésére.

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a javasolt módosítás előterjesztésre kenil a
következő testiileti ülésen.

g) Vízjogi engedélyezés

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a Gy-M-S Megyei Katasztrőfavédelmi
Igazgatőság hiánypótlásra hír,ta fel önkormányzatunkat a Ravazd Község belterületi vízrendezés
II. ütem vízjogi létesítési engedély kérelme ügyében. A hiánypótlás határidej e:2016. március 8.
A hiánypótlásnak határidőre eleget teszünk.
Az engedélyezési eljárás nem vonatkozíkRavazd Országút utca 60-tól a Templomftild irányába
hűződő szakaszra, meft ott még tulajdonosi hozzájáruIás híánlzlk. A Szőlőhegyi árokra pedig
egyáltalán nem fogjuk tudni benyújtani, mert két tulajdonos nem járul hozzá az árok
burkolásához, avázrajz készítéséhez, valamint a szolgalmi jog bejegyzéshez.

h) Simon Márton hagyatéka

Polgármester Asszony té$ékoztatja a testtilet tagsait, hogy Simon Márlon hagyatéka lezárult, a
bírósági ítélet még nem jogerős. A jogerős ítélettel a keztinkben tudunk hozzálátni a Faluház
alatti terület összevonásához.

i) Pályázatoka jövőben

Polgármester Asszony elmondja, hogy megjelentek a TOP páIyázatok, Sajnos apáIyázati kiírások
feltételei nem teljesíthetők számunkra (pl. útépítés, óvoda bővítés), gondot jelent az is, hogy nem
megfelelő nagyságrendű összeg áll rendelkezésre apáIyázőh,nak. (pl. vizelvezetéspályázat)
Bízik benne, hogy a további pályázatok nagyobb lehetőségeket biztosítanak számunkra terveink
megvalósításához.

j) Magasles

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testtilet tagjait, hogy az ingatlan
adásvételi szerződése aláírásra kenilt Egyed Sándonal. Az adásvételi szerződ,ésben az összes
feltétel, melyről korábbiakban beszéltiink, feltrintetésre kenilt, Az ingat|an adásvételi szeruődés a
képviselők részére bemutatásra került.



k) Közkutak, ivókutak

Polgármester Asszony elmondja, hogy Ravazd Szőlőhegyen a közkut meghibásodott. A Pannon-
Yiz Zrt szakembereinek minderrképp foldmunkát kellett végezni, alÁoz, hogy a hibát elhádtsák.
A közkut szerepel a megmaradó kutak jegyzékében, melyet vízőra aknával, vizőráva| kell ellátni.
A szolgáltatótól kérhik továbbá ezenhelyszínre is az ivólait felszerelését. A foldmunkák során a
vízőra aknát elhelyezték, őe a rossz idő miatt a munkálatokat nem tudták tovább folyatni, Bízunk
benne, hogy a következő testtileti ülés időpontjáig elkészüIbet az első minta ivókut"
Tomolák Zsolt a szerrtyvizcsatorna rendszer bővítését is megkezdte a Szőlőhegyi szakaszon, de
sajnos ő sem tudta fol}tatni a munkát, az esős idő miatt.

D Béres Gátlor

Feketéné Varga Mária polgármester elmondja, hogy a következő testtileti ülésre meghívja Béres
G áb or tew ezőt, aki b e sz ám ol az áItala v é gzett tew ezői munkáró l.
2016. februar 19-én (pénteken) kenil sor a Paphegy utca II. szakasz ütemének (burkolat erősítés,
vízeIvezetés) munkaterület áíadására. Előreláthatólag a munkákat március I6-án kezdIk, az
időjárás fiiggvényében. A munkák megkezdéséről, ütemezéséről a lakossá got té$ékoztatni fogjuk.

m) Kamera rendszer kiatakítása

A kamera rendszer kialakítás ingyenes felmérése ügyében a PATENT Biztonságtechnika Kft{
kértem fel. Horváth Lász|ő projektmanagerrel helyszíni bejárást végzünk a következő hét
folyamán.

n) Volkswagen kisbusz eladás

Sipák Norbert alpolgármester úr az intemetre több alkalommal feltette az önkormányzat
kisbuszának eladási hirdetését. Telefon érkezett, de egyetlen személy sem jött el megtekintetni az
adott időpontban a gépjárművet.
Sipák Norbert alpolgármester úr javasolja kereskedésbe történő beadását, mellyel a testiilet tagsai
egyetértenek.
Feketéné Varga Mária elmondja, hogy a buszon lévő feliratozástleszedjük, kereskedésbe tesszük
március folyamán.

o) Jótékonysági nap

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testtilet tagjait, hogy Sóki Miklós ravazdi lakos
gYermeke leukémiás megbetegedésben szenved. A család 2015, november hónapban szerzett
tudomást a betegségről.
Javasolja, hogy önkorcnányzatunk közreműködésével egy jótékonysági főzőnapot szervezzűnk
civil szervezetek, szülői szervezetek, baráti társaságok bevonásával. (Sajnos már van
önkormányzatunknak ilyen tap asztalata 2 00 8 -ból. )



Az időpont egyeztetését kéri a testtileti tagoktól, a már előre tudható iskolai, hivatali, egyházi
programok ismeretében.
A jótékonysági nap megvalósításával a testiilet tagai egyetértenek, és 2016. április 23-át jelölték
meg első körben a rendezvény napjának.
Polgármester Asszony megígéri, hogy utána néz, hogy ezen időpont megfelelő-e a rendezvény
kiilső helyszinét biztosító Jegenye Etteremnek is. Amennyiben változás lenne, azt telefonon
egyeztetik, az idő rövidsége miatt.

p) Események

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testtiletet a közelgő ürurepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel vámak minden képviselő asszonyt és urat. (német vendégek érkezése-fo gadása,
hagyományos disznóölés a Szederinda EgyesüIet szervezésében, gyerrnekfarsang, Március 15-i
ünnepély, mellmek időpontja 2016. 03. 11. 17 &a) A meghívót személyre szólóan minden
alkalomra kézbesítjük.

Egyéb napirendi pont, kérdés, valamint hozzászőlás nem volt, a polgármester az ülést 19.00-kor
lezáfta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.

Kmf.

őt__: v,(__. __,____\

Feketéné Yarga Mária
polgármester
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Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző


