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Készült: Ravazd Község Képviseiő-testiiletének 2016. július 7-én 19.00 órakor a Faluházban
megtartott képviselő+estrileti ülésén.

Jelen vannak: Feketéné Varga Mária polgármester,

Farkas Sándor, Molnárné Varga Tímea, Sipák Norbert, Székely Szilvia, települési
képviselők
Igazoltantávol lévő képviselők: Nagy Csaba, Vas Zsolt

Dr. Bertalanné lőzsa Judit jegyző,
Bekő Tamásné ig.fcíelőadó

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

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

A polgármester asszony megkérdezi a képviselő-testiilet tagait, hogy elfogadják-e a
j e gyzőkönyw ezető személy ét.

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

Polgármester Asszony a jegyzőkönyv hitelesítésére Székely Szilvia képviselőt javasolja.

Feketéné Varga Mária polgármester felkérte a képviselő testi,ilet tagtrait, aki egyetért a javasolt
j egyzőkönyv hitelesítő sz emélyével, kézfelemelés s el szay azzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil a következő hatátozatot hozta;
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Ravazd Közs ég Önkormányz at Képvis elő-testtilete a
képviselő testtileti j egyzőkönyv hitelesítésével Székely
Szilvia képviselőt bízza meg.

Felelős: Feketéné Varga Máriapolgármester
Határidő: azonna|
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A polgármester ismerteti a javasolt napirendi pontot.

1.) Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

2.) Egyebek
Előadó: Feketéné Varga Mária polgármester

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

Bekő Tamásné ig.főea.

Feketéné Varga Mária polgármester felkérte a képviselő testtilet tagaít, aki egyetért a javasolt
napirendi pont tárgyalásával kézfelemeléssel szavazzon.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő+estülete 5 igen szavazattal, eLlenszavazat és

tartózkodás nélktil a következő batározatot hozta,.
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Ravazd Közsé g Önkormányzat Képvi selő-testiil ete az
ülésre me ghirdetett nap irendi pont tárgyalását elfo gadj a.

1.) Közvilágítás korszerűsítése

Feketéné Varga Mária poigármester feleleveníti az ENERIN Energia és Innováció Zrt
árqánlatában aközvllágítás korszenísítésére vonatkozó adatokat, melyet már írásban korábban a

képviselők megkaptak. Továbbá május 26-i testiileti ülésen Magyar Tibor vezető tanácsadó
személyesen adott tájékoztatást. Atqékoztatást követően képviselő+esttileti,ink úgy döntött, hogy
aZrtreferencia munkái között szereplő Lovászpatonai korszerűsített közvilágitást megtekinti.
A megtekintést követően megállapítothrk, hogy nem lényegesen eltérő a fényerősség, főleg olyan
helyeken, ahol minden második oszlopon volt világítótest. (településünkön is minden második
oszlopon van világítótest). A LED világítás fehérebben világított, de nem világított be nagyobb
területeket. Ahol sok lámpa volt a főtéren szinte nappali világosság volt tapasztalható. Azon
útszakaszon, ahol minden oszlopra került világító lámpatest ott hozott szembetúnő változást a
korszenísítés.
Polgármester Asszony egyedül a megtakadtásban látja a korszenisítés előnyét, amelyet
gyakorlatilag nem érzékelnénk, mett összességében a korszenísítés költségeinek fedezetének
felhasmálásra kenilne.
Polgármester Asszony utánanézett, hogy a jelenlegi szolgáltatónál van-e pá|yázati lehetőség, ami
közvilágitás korszerűsítésre vonatkozott volna, de nem volt.



Farkas Sándor képviselő szerint sem tapasztalható nagy kiilönbség, és szerinte a 12,5 év futamidő
hosszú apályázatnál.

Sipák Norbert képviselő szerint várnunk kellene, mert a jövőben várható újabb cégek
megjelenése a piacon ilyen jeilegí páIyázatokal.

Székely Szilvia képviselő szerint is várni kellene, mert ez a cég jelenleg egyedüliként
jelentkezett. Várhatóan a közvilágítás korszenísítésére több pályázatí lehetőség lesz az
elkövetkezendő idő szakb an, ezáltal való színűleg kedvezőbb áron.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil a következő batározatot hozta;
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Ravazd Közs ég Önkormányz at Képvisel ő-testiilete úgy
döntött, hogy a kőzvilágitás korszerűsítésre vonatkozó
ENERIN Energia és Innováciő Zrt árqánlatát nem
fogadja el, s jelenlegaközvílágítás korszenísítését nem
indída el a községben.
Felhatalma zza a p olgátnestert, ho gy a dönté sről
tájékoztassa az ENERIN Energia és Innováció Zrt
vezető tanácsadóját.

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Határidő: azonrtal

2.) Egyebek

a.) Civil szervezetek számára pályázat kiírása

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatla a képviselő-testiiletet, hogy a 2016. évi
költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő-testiilet 200.000,-Ft-ot ktilönített el a helyi civil
szervezetek támogatására. A páIyázati iratanyag előkészítésre került, minden civil szervezet
értesítést kap, amennyiben a képviselő-testület a kiírással (2016. július 8.) és a beadási
határidővel, 2016. július 20-val egyetért. Sok esetben civil szewezeteinknek hatékonyabban
kellene működnie, sok esetben többet várnánk el tőlük.
Sipák Norbert képviselő észrevételezi,hogy szükség lenne a Polgárőr Egyesület újraszervezésére
a működés és a feladat ellátás érdekében. Továbbá a Sportegyesület lelkesedése is jelentősen
csökkent.

Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, el\enszavazat és
tartózkodás néllail a következő határozatot hozta:
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Ravazd Község Önkormányz atának képviselő-
testtilete pályázatot ír ki a ruvazdi Civil
szervezetek r észére. Megbizza a polgármestert,
hogy a pályázati felhívást jelentesse meg az
önkormányzat honlapján, hirdetőjén, ill. ktildje
ki minden civil szervezet szétmára. A pályázat
benyújtási határideje 2016. július 20.

Felelős: Feketéné Varga Mária polgármester
Határidő 20 1 6. július 8.

b.) Óvodai intézményv ezetői pá|y ázat

Polgármester Asszony tájékoztatásul elmondja, hogy a Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes
Ovoda-Bölcsőde intézményvezetőí állásának betöltésére pályázatot írtunk ki. A pá|yázat
benyújtási határideje 2016.július 8. Ezidáig az íntézményvezetőí állásra érdeklődő nem volt. A
megbízott intézményvezető Szöllősi Sándorné befejezte tanulmányait a Budapesti Műszaki
E gyetem Közoktatás i v ezetői szakán kiváló eredménnyel.
Ő készíti pátyázati anyagát és várhatóan a holnapi nap folyamán le is adja.
A képviselő-testiiletnek a döntést 2016. augusztus 11-ig kell meghoznia, ú7hoz, hogy a nevelési
évet zökkenőmentesen indíthassuk.
A leadott p áIy ázatok máso latát minden képvi selő számár a elj uttatj uk.
Polgármester Asszony kéri, hogy az elbiráIással, döntéssel ne várjunk az alg,tlsztus 11-i
időpontig, hanem javasolja, hogy az e\őző pontban téngyalt időponttal összhangban a20í6.július
2I-í időpontban döntsünk e tekintetben is képviselő+estiileti ülés keretében, a nyári
szabadságolások miatt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

c.) Óvónői á||áspály ázat

Feketéné Yarga Mária polgármest er té$ékoztatásul elmondja, hogy a megbízott intézményvezető
óvónői állást hirdet, melynek jelentkezési határideje 20i6. július 20.
Tudomása szerint az állásra 2 érdeklődő volt. Ezidáig egy páIyázat került benyújtásra. Bízunk
benne, hogy a határidőig további páIyázőkis lesznek.

d.) Óvodai karbantartás

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselőket, hogy a nevelési év zárása megtörtént,
elbúcsúztatták az iskolába menő gyermekeket. Július hónapban 20-25 fő létszámmal működik az
óvoda. Augusztus 1-től a következő karbantartási munkálatokat terveztiik:

- csoportszoba festése
- konyha tisztító meszelése
- kerítésjavítása,felújítása



Az elmúlt hónapban a mosógép hibásodott meg, mely javíthatatlan volt, mely helyett vásároltunk
egy újat. Kicseréltiik a munkaasztalt a konyhában az előirásoknak megfelelően. IJj kerékpárt
vásároltunk a konyhai kisegítők tészére, akik a táIaIő konyhára kell, hogy feljussanak napi
rendszerességgel.
Jelenleg a húsos hűtő állapota kétséges, javítása a szakember véleménye szerint nem gazdaságos,
ezért űj hűtő vásárlását terveztük.
Az ősz folyamán pedig az ővodateniletéhez tafi.oző,,GYÜMÖLCSÖS" részt kell rendbe tenni a

f;ík elöregedése miatt.

e.) Balatonszársző - ifjúsági tábor

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testtilet tagtrait, hogy június 27-29-ig
a tulajdonos önkormányzatok 11 közmunkásával takadtották az iflűsági tábor teniletét és
faházait. A Jegyző Asszonnyal egyiitt felügyelték a munkálatokat,
Fákat, bozótokat irtottunk, konténerben szemetet szállítattunk, így látszőlag elfogadható
állapotúvá vált a terület. Sajnos ebben a formában táboroztatásra, vendégek fogadására
alkalmatian,ItasznáIhatatlan. A tulajdonos önkormányzatok úgy döntöttek, hogy értókbecslőt
bíznakmeg a tábor jelenlegi értékének meghatározására.

f.) Belterületi vadászati engedély

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testtiletet, hogy a belterületi, zá*kertí vadászatí
engedély határideje meghosszabbításra került 20 1 ó. augusztus 3 1 -ig.
Sipák Norbert képviselő elmondja, hogy eredménnyel járt az eddigi hajtás, és vadászat, de
továbbra is szükség vanrá, ezért került meghosszabbításra a korábbi határidő.

g.) lÓrpn

Feketéné Varga Mária polgármester tájékoztatla a képviselő-testtilet tagjait Horváth Gáborné
2016. június 20-án kelt leveléről, melyet az Államtitkár Úrnak irt a ravazdi rŐrBn ügyében.
Jelenleg még nincsenek hivatalos eredmények önkormányzatunk birtokában a r,ÓrÉn zajhatás
vízsgá|atítről, addig pedig a lakosság összehívásának, közmeghallgatásnak nincs értelme.

h.) Garázs és raktár épület

Polgármester Asszony elmondja, hogy már korábban beszélttink arról, hogy aFaluhén közelében
egy két beállásos garázst kellene kialakítani, hogy önkormányzatí buszunk és a önkormányzati
területek karbantartáshoz szükséges eszközökitt egy helyen elhelyezésre kerüljenek. (flínlrók,
fiíkaszák, kistraktor, kézi szerszámok, stb.)
Az eszközök egy része a Faluház pincéjében van tarolva, mely zsúfolásig tele van.
Polgármester Asszony javasolja, hogy a temető alatt, a parkoló melletti részen keniljön
kialakításra ez atárolő helyiség, mely közel van a Faluházhoz.
Farkas Sándor képviselő javasolja, hogy az épület fából készüljön, szerinte olcsóbb, de a célnak
megfelelő.
Polgármester Asszony a következő testiileti ülés időpontj áig az építési hatóságtól állásfoglalást
kér az ezen területen történő kialakíthatóságról.



i.) Ifjúsági klubhelyiség

Székely Szilvia képviselő kérdezí, hogy az ifiúsági klubhelyiség haszná|atával kapcsolatban
történt-e valamilyen intézkedés.
Sipák Norbert képviselő szerint, - mivel önkormányzati tulajdonú helyiségről van szó -, záqukbe
végleg a helyiséget, ha nem tudnak megfelelően viselkedni az ott szőrakozők, mivel zavaqák a
környezetiikben élőket.
Polgármester Asszony elmondja, hogy átmenetileg be lett záwa, zárcsere történt. A fiatalokat
levélben értesítette aváItozásról, és kérte őket, hogy keressék fel őt, hogy megoldást találjanak a
problémára közösen.

Esemén.vek

Polgármester Asszony tájékoztatja a képviselő-testtiletet a közelgő ünnepi alkalmakról, melyre
sok szeretettel várnak minden képviselő asszonyt és urat. (07, 10-i búcsú, egyhéuközséggel
szerevezett közös programok stb.) A meghívót személyre szólóan minden alkalomra kézbesítjük.

Egyéb napirendi pont, kérdés, valamint hozzászőlá§ nem volt, a polgármester az ülést 2i.00-kor
lezárta, és megköszönte a jelenlévők munkáját.

/r{*L ' ''l(-----,,-.
Feketéné Yarga}lÍária

polgármester

,)l
§-2. FqL-.

Dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző


