JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
január 26-án (hétfőn) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési
házban megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen voltak: Varga Zsuzsanna polgármester,
Gaál Albert alpolgármester,
Domján Irén, Kiss Árpád, Láng András képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Tüske Róbertné jegyző.

A nyilvános ülésen meghívás nélkül megjelent:
Barabás Csaba vállalkozó (ajánlattevő),
Szépné Cseke-Lengyel Mária az Idősek Otthona Szentgyörgyvölgy vezetője.
Varga Zsuzsanna polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét,
mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő megjelent. A polgármester a képviselő-testület
ülését megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:
NAPIRENDEK
1./

Közétkeztetés biztosítása 2015. évben.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

2./

Maria Hödlmoser szentgyörgyvölgyi lakos területvásárlási kérelme.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Közétkeztetés biztosítása 2015. évben.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Elmondta, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívására azért volt szükség, hogy döntsön a képviselő-testület a közétkeztetés
kérdésében, mivel kétszer már eredménytelen volt a képviselő-testületi ülés. Nem nagyon
lát arra lehetőséget, hogy a képviselő-testület döntést tud hozni …
Kiss Árpád: Ő lát rá lehetőséget.
Varga Zsuzsanna: Megkérte Kiss Árpádot, hogy mondja el véleményét.
Kiss Árpád: Megkérdezte a képviselőket, hogy látták-e a benyújtott pályázatokat.
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Domján Irén: Ő nem látta.
Láng András: Barabás Csabáét nem látta.
Kiss Árpád: A pályázati kiírást látták a képviselők?
dr. Tüske Róbertné: A képviselő-testület hagyta jóvá a pályázati kiírást.
Kiss Árpád: Ha egy beadott pályázatban már nem úgy szerepel valami, ahogy a pályázati
kiírásban, kizárható a pályázatból. A Gódor Kft pályázatából több dolog is hiányzik, azt
sem igazolta többek között, hogy a szakképzett személyzet rendelkezésre áll.
Varga Zsuzsanna: A Gódor Kft beleírta az ajánlatába, hogy szentgyörgyvölgyieket fog
alkalmazni.
Kiss Árpád: Beleírta, de nem igazolta. A Barabás Csaba ajánlatában ezek az igazolások
benne vannak. A Gódor Kft konyhája jelenleg egy zárt létesítmény. Arról sem nyilatkozott,
hogy a vonatkozó normatív utasításnak megfelel. Barabás Csaba pályázata ennek is
megfelel. Ha egy nyilatkozat is hiányzik, már bukott a dolog, hiszen pályázatról van szó.
Ezt senki nem nézte meg?
Varga Zsuzsanna: December 15-én, amikor első alkalommal tárgyalt a képviselő-testület
az ajánlatokról, itt voltak az ajánlatok. Most nagy a harc, most át lettek nézve az ajánlatok.
Kiss Árpád: Jelen pillanatban, az ő felfogása szerint a Gódor Kft pályázata nem felel meg
a kiírásnak. Amiről még nem is beszélt, az az ár. Ha még úgy lenne, hogy mind a három
pályázó azonos árat adott volna, de a Barabás Csaba ajánlata 620 Ft, a Kósa Józsefné 650
Ft, a Gódor Kft ajánlata 670 Ft.
Varga Zsuzsanna: Barabás Csaba és a Gódor Kft szóban és írásban elég sok kiegészítést
tett, az ajánlatok benyújtása után. Ezért is gondolná, hogy ezt az ajánlati eljárást a
képviselő-testület nyilvánítsa eredménytelennek, hiszen valóban nem lettek bekérve
bizonyos hiánypótlások. Több olyan dolog is történt, ami azt eredményezi, hogy ez az
eljárás legyen eredménytelen.
Kiss Árpád: December 10-ére lett kiírva a pályázat, annak a feltételnek a Gódor Kft
ajánlata nem felel meg. Kiszámolta, havi kb. 50.000 Ft plusz költséget jelentene az
önkormányzatnak, ha az önkormányzat vállalná a szállítást, így a Gódor Kft ajánlata
ennyivel több mint a másik két ajánlat.
Varga Zsuzsanna: A múltkor már megbeszélték, hogy nem kifejezetten az árat veszik
figyelembe, hanem más dolgokat is. Ezért mondta, hogy történtek kiegészítések.
Kiss Árpád: Ha nem az árat, akkor mit néznek?
Varga Zsuzsanna: Sok mindent. Ő például nézi azt, hogy helyben lakik, helyben
vállalkozik, helyben fizeti az adót.
Barabás Csaba: Ő is Szentgyörgyvölgyre adózik.
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Varga Zsuzsanna: Mivel?
Barabás Csaba: Ő működteti az italboltot.
Varga Zsuzsanna: Most a közétkeztetésről van szó, nem az italboltról.
Barabás Csaba: A közétkeztetés biztosítására foglalkoztat négy szentgyörgyvölgyi lakost.
Varga Zsuzsanna: Valóban, ők valamennyien szentgyörgyvölgyiek?
Barabás Csaba: Van olyan, aki nincs bejelentkezve, de itt lakik Szentgyörgyvölgyön. Nem
valószínű, hogy elmegy a faluból.
Kiss Árpád: Nem szabad nézni az önös érdekeket. Meg kell kérdezni az idősek otthona
vezetőjét.
Varga Zsuzsanna: Nem az önös érdekeket nézik. Ő itt volt azon a képviselő-testületi
ülésen, amikor az idősek otthona vezetője azt mondta, hogy nincs kifogása a Gódorék
szolgáltatásával kapcsolatban.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Azon a júliusi képviselő-testületi ülésen, ami 5 éve volt? Ő
annyit mond erre az egészre, hogy ugyanannyi pénzért étkeztetnek most, mint akkor,
amikor a Gódorék voltak a szolgáltatók. Azért lett szolgáltató váltás akkor, mert betelt a
pohár. Nagyon sokáig védte a Gódorékat, mert a közétkeztetés lehet jó, de nem lehet
kiváló. Figyelembe kell venni a reformétkezéseket, erről is beszélni kell. Azért váltottak
annak idején, mert az étel minőségével és mennyiségével is gond volt. Megpróbálta
összegyűjteni a korábbi étlapokat a Gódorék idejéből, de nem hozta el, mert ha bárki elé
odatenné, az lenne a válasz, hogy miért is kell most váltani. Gond volt abból is, hogy mást
kapott az óvoda és mást az idősek. Akkor úgy érezte, hogy ezt nem lehet tovább
göngyölíteni, változtatni kell. Azt nem tudja, hogy a jelenlegi váltásra milyen személyes
indítékok vannak vagy tervek, ezt a képviselő-testület tudja. Ő csak azt tudja, hogy nem
volt egy jó időszak akkor, amikor a Gódorék szállítottak.
Kiss Árpád: Amikor Barabás Csaba a Gódoréknál főzött, ki döntötte el a mennyiséget és a
minőséget?
Barabás Csaba: Ő leadta a nyersanyag rendelést, nem mindig azt kapta, amit rendelt.
Varga Zsuzsanna: Akkor is voltak minőségi kifogások, most is vannak. Ezt a múltkor is
elmondták.
Kiss Árpád: Az ár nem számít?
Varga Zsuzsanna: Számít, de nemcsak az számít.
Kiss Árpád: A havi 50.000 Ft többlet kiadást aki bevállalja, az fizesse is meg. Ha egyszer
közpénz, közétkeztetés, akkor, aki ezt megszavazza, az vállalja is be.
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Varga Zsuzsanna: A közétkeztetés úgy működik, hogy van, aki fizet érte, a másik része
pedig az állami támogatás. Sokan mondták azt, hogy egy kicsit többet is fizetnének, ha jobb
lenne a minőség.
Kiss Árpád: Akkor is közétkeztetésről van szó. Akkor valakinek főzzön az egyik
vállalkozó, másvalakinek pedig a másik?
Varga Zsuzsanna: Az ár nem mehet a minőség rovására. A jelenlegi szállítónál nincs gond
a mennyiséggel.
Kiss Árpád: Akkor a minőséggel gond van?
Varga Zsuzsanna: Volt, amikor igen. Nem mindig.
Kiss Árpád: Ez lett jelezve a Barabás Csabának?
Varga Zsuzsanna: Igen, az előző ülésen megbeszélték.
Barabás Csaba: Véleménye szerint tett azért, hogy jobb legyen a minőség.
Kiss Árpád: Mivel lehet most összehasonlítani a mostani minőséget? Mivel lesz jobb
ezután? Honnan lehet tudni, hogy jobb lesz? Most tudni lehet, hogy milyen a minőség, a
mennyiség, és tudott az ár. Sem a logisztikai résszel nincs probléma, mindig megérkezett
időben az étel. Hogyan van most elképzelve, hogy ha a Gódor Kft lesz a szolgáltató, akkor
plusz pénzért szállítja az ebédet.
Varga Zsuzsanna: A Gódor Kft részéről is voltak már szóbeli kiegészítések, ezért is kérte,
hogy legyen egy új ajánlattételi kiírás.
Kiss Árpád: Akkor ez most mi volt?
Varga Zsuzsanna: Kétszer már nem tudott dönteni a képviselő-testület, most van a
harmadik ülés.
Kiss Árpád: Véleménye szerint senki nem nézte meg a pályázatokat.
Varga Zsuzsanna: Megnézték, megkapták, készült egy összesítés a hivatal részéről, azt is
megkapták a képviselők. Az összesítés szerint minden pályázat rendben volt. Minden
képviselőnek jogában állt eddig is megnézni.
dr. Tüske Róbert: Amióta ki lett írva az ajánlattételi felhívás, azóta nagyon sok módosítás
érkezett akár írásban, akár szóban. Előfordult, hogy az egyik képviselő-testületi ülésen az
egyik ajánlattevő, a másikon a másik ajánlattevő jelent meg váratlanul, a verseny tisztasága
szempontjából ezek a dolgok nem szerencsések.
Kiss Árpád: A december 10-ei kiírásnak a Gódor Kft megfelelt?
dr. Tüske Róbertné: Nem felelt meg, mert hiányoztak nyilatkozatok, és a hiánypótlás nem
történt meg.
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Gaál Albert: Miért is nem felelt meg?
Kiss Árpád: Az ülés elején elmondta, hogy mi volt a probléma.
Gaál Albert: Véleménye szerint azért nem igazolták a szakmai személyzet meglétét, mert
majd Láng Andrást akarja felvenni.
Varga Zsuzsanna: Sok mindenben nem teljesült az eredeti ajánlattételi felhívás, hiszen a
képviselő-testület vállalta, hogy december 20-áig dönt, és ez nem történt meg.
Tapasztalatlanságból és egyéb okból kifogásolható az eljárás, ezért javasolja, hogy legyen
eredménytelen most az eljárás, az önkormányzat kössön határozott időre szerződést
Barabás Csabával, a jelenlegi szolgáltatóval, és egy új kiírást állítson össze a képviselőtestület.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Mi indokolja azt, hogy új szolgáltató lépjen be a
rendszerbe? Tudja, hogy lejárt a szerződés az indokolja, de mi még?
Varga Zsuzsanna: Többen is adtak be ajánlatot, többen pályáztak, a képviselő-testületnek
kell dönteni.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Úgy látja, hogy az egyik pályázó – Kósa József – ki lett
zárva, mivel nem szentgyörgyvölgyi.
Kiss Árpád: Az nem volt feltétel a pályázatnál.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: A Gódorék 5 évvel ezelőtt főztek, arra már ki emlékszik?
Nincs összehasonlítási alap. Ő össze tudja hasonlítani, de a Gódorék és a Barabás Csaba
főztjét nem lehet összehasonlítani. Tudja, hogy nincs joga, hogy beleszóljon a döntésbe,
maximum véleményt mond, ha most újat szeretne a képviselő-testület, akkor a harmadik
pályázóval kellene szerződni, nem a két pályázó között dönteni, mikor régen a Gódoréknál
is a Barabás Csaba főzött, most meg máshol főz. A kettő között ő nagyon látja a
különbséget. Nem azt mondja, hogy a Gódoréknál nem lehet finomat enni, neki nincs
semmi problémája ezzel, de azt is tudja, hogy Gódorék mit szállítottak az idősek otthonába,
és azt is látja, hogy most mi van. Ha most minőségről van szó, akkor az látható.
Gaál Albert: Úgy látja, hogy a Gódorék étkeztetésével nincs megelégedve az otthon
vezetője.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Ne sértegessék egymást. Annak idején, amikor a Gódorék
hordták az ételt, egy szakács volt, a zalabaksai KOLPING otthonba legalább három szakács
volt. Öt évvel ezelőtt az alpolgármester is azt mondta, amit ő most, de úgy látszik, hogy ez
most el van felejtve. Közétkeztetésben kiválót főzni nem lehet.
Kiss Árpád: Amikor a Gódorék főztek, az étel minőségével és a mennyiségével is gond
volt. Az előírt szabályok szerint az idősek otthonába hány fajta ételt szállít a mostani
szolgáltató?
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Szépné Cseke-Lengyel Mária: Három fajtát, az átlagos, a gluténmentes és a cukorbeteg
étkezést szolgáltatja.
Barabás Csaba: Van egypár gondolata arról, hogy változtak a jogszabályok, és olyan
előírások vannak, amiben lépnie kell március elejéig. Kellene alkalmaznia dietetikust, az
étlapok összeállítása miatt. Ez a közétkeztetésben kötelező lesz. Minden menüről
nyersanyag normát kell vezetni, külön számításokat kell végezni, amit nyilvánosságra is
kell hozni. Ő tárgyalt bizonyos emberekkel, de csak ígéretet tudott tenni, konkrét ajánlatot
nem, amíg nem tudja, hogy ki lesz Szentgyörgyvölgyön a szolgáltató. Két hónapra nem fog
tudni leszerződni senkivel. Szükség lenne egy olyan programra is, amely az étlap
összeállításában nyújt segítséget, de ez is több százezer forint, ha nem ő lesz a szolgáltató,
akkor erre nincs szüksége.
Varga Zsuzsanna: Továbbra is javasolja új pályázati, ajánlati kiírás összeállítását és új
eljárás lefolytatását, javasolta, hogy a jelen eljárást legyen eredménytelen. Az elhangzottak
szerint április 30-áig kössön szerződést az önkormányzat a jelenlegi szolgáltatóval.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerint a
közétkezetési ajánlati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint azt, hogy az
önkormányzat 2015. február 1-jétől 2015. április 30-áig kössön közétkeztetési
megállapodást a jelenlegi szolgáltatóval, Barabás Csaba vállalkozóval.
A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2015. (I. 26.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület a „Szentgyörgyvölgy község
közigazgatási területén az Idősek Otthonában a déli meleg
főétkezés (hétköznap és hétvégén) keretében, valamint a
szociális étkeztetés közétkeztetés biztosítása 2015. január
1-jétől 2015. december 31-éig” tárgyú ajánlattételi eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, és új eljárást indít.
b) A képviselő-testület a „Szentgyörgyvölgy község
közigazgatási területén az Idősek Otthonában a déli meleg
főétkezés (hétköznap és hétvégén) keretében, valamint a
szociális étkeztetés közétkeztetés biztosítása 2015. február
1-jétől 2015. április 30-áig” tárgyú megállapodást Barabás
Csaba Salomvár, Vass J. út 8. sz. alatti vállalkozóval köti
meg.
c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. január 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.
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Szépné Cseke-Lengyel Mária: Mi lesz most akkor az új étkezési előírásokkal, ki fogja azt
biztosítani?
Barabás Csaba: Vállalja április 30-áig a szolgáltatás nyújtását, és utánajár az új
szabályoknak, az új étkezési előírásoknak.
dr. Tüske Róbertné: Összeállítja most a képviselő-testület az új ajánlati felhívást, vagy
későbbi időpontban?
Varga Zsuzsanna: Ha úgy gondolják a képviselők, akkor most is összeállíthatják.
Kiss Árpád: Ő marad az eredeti változatnál, azt a képviselő-testület kiírta, az nem teljesült,
ezzel nincs mit tenni.
Varga Zsuzsanna: Sok minden nem teljesült a korábbi eljárásban, például azt sem, hogy a
képviselő-testület nem döntött december 20-áig. Ragaszkodhatunk most ehhez, de sok
mindenben nem teljesült. Szeretné kezdeményezni az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának módosítását azzal kapcsolatban, hogy a képviselő-testület nem tud döntést
hozni, mert azzal, hogy a képviselő-testület egymást követően többször sem tud dönteni,
akár még állami támogatástól is eleshet, vagy akár működésképtelen is lehet az
önkormányzat.
dr. Tüske Róbertné: Törvényi lehetőség van a szervezeti és működési szabályzat
módosítására a polgármester által felvetett kérdésben. Ha az önkormányzat február 1-jétől
nem tudta volna biztosítani a közétkeztetési szolgáltatást, akár talán még az állami
támogatás is veszélybe kerülhetett volna, mivel az önkormányzat nem biztosította a
feladatellátást. Ez az egyik része a dolognak, ami azonban nagyobb probléma,
előfordulhatott volna az is, hogy az idősek és a szociális étkezők nem kaptak volna ebédet.
Barabás Csaba: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat már sok esetben számíthatott rá,
mégis itt tartanak.
Varga Zsuzsanna: Neki nincs problémája Barabás Csabával.
Kiss Árpád: Akkor kinek van?
Varga Zsuzsanna: Ő a falu szempontjait nézi.
Kiss Árpád: Ő is.
Varga Zsuzsanna: Akkor ebben nem értenek egyet, úgy látszik.
Kiss Árpád: A közétkeztetéssel kapcsolatos anomáliák meg lesznek írva az újságba?
Varga Zsuzsanna: Meg lehet írni, de a képviselő-testületi határozat és a jegyzőkönyv fenn
lesz a hivatal honlapján is.
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Kiss Árpád: Biztosan emlékszik rá a polgármester, amikor az első fórum volt, az volt,
hogy nyílt, olyan önkormányzatot szeretne, ahol meg van az emberek között a párbeszéd.
Semmi sumákolás, semmi mutyizás.
Varga Zsuzsanna: Ez így van.
Kiss Árpád: Akkor tudjanak az emberek mindenről. Tudják, hogy volt ez a három
pályázat, ki milyen feltételekkel adta be, hogy miért nem lett aláírva szerződés, és miért
nem volt jó a Barabás Csaba, írják bele azt is, hogy az önkormányzat szerette volna vállalni
a drágább közétkeztetést, a plusz 50.000 Ft-ot. Ha a településnek ennyi pénze van, akkor
legyen megírva.
Varga Zsuzsanna: Szívesen megírja. Az ő indokai abszolút védhetők és törvényesek.
Semmiféle mutyit nem fog ezután sem csinálni.
Kiss Árpád: Akkor az emberek is ismerjék meg, hogy kinek, mikor és miért, miből vannak
kifizetve bizonyos összegek. Ez a nyíltság.
Varga Zsuzsanna: Most megint a jutalmaknál tartanak?
Kiss Árpád: Igen. Az emberek nem tudják, hogy miért, miből kapták.
Varga Zsuzsanna: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mint polgármester, mint
munkáltató, ha a költségvetés azt lehetővé teszi, és meg van a keret, állapíthat meg
jutalmat.
Kiss Árpád: Ezeket is bele kell írni az újságba. Ez a nyíltság. A nyíltság azt jelenti, hogy
mindenki tudjon mindenről. Minden egyes forintról.
Varga Zsuzsanna: A képviselők azért ülnek itt, hogy kapcsolatot tartsanak a falu
lakosságával. Amit ő a nyilvános ülésen elmond, az nyílt dolog, azt nyugodtan el lehet
mondani, hogy miért született ez a mai döntés.
Kiss Árpád: Azért legyen leírva, hogy legyen nyoma.
Varga Zsuzsanna: Beírták az újságba a Bursa támogatásokat, Kiss Árpád volt az első, aki
azt szóvá tette.
Kiss Árpád: Mert azt nem lehetett volna leírni.
Varga Zsuzsanna: És az év végi jutalmat név szerint le lehet írni? Akkor most döntsék el,
hogy mi a nyíltság, és mi a nem nyíltság.
Kiss Árpád: Ő tud csinálni egy facebook-os oldalt, és oda mindent le tud írni. Lehet akkor
ez egy fülkeforradalom is, meg lehet csinálni.
Varga Zsuzsanna: Azt is el kellene dönteni, hogy összetart a képviselő-testület, vagy
egymás ellen dolgoznak. A falu érdekében dolgoznak, vagy pedig széthúznak.
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Kiss Árpád: Ki lettek osztva a jutalmak, ugyanakkor az idősek otthonánál van 400 ezer
forint hiány. Egyik oldalon osztok, a másik oldalon hitelezek?
Varga Zsuzsanna: Az otthonnak nem 900 ezer forintot kellett tavaly adni, hanem sokkal
kevesebbet. A 900 ezer forint be lett tervezve, és az az elmúlt évben volt. A 400 ezer forint
a 2015. évi költségvetést érinti. Az idősek otthonában ami jutalmat osztottak, azt az
intézményvezető osztotta.
Kiss Árpád: Úgy tudja, hogy nem mindenki kapott egyformán. Nem tudják, mi a
különbség.
Varga Zsuzsanna: Az eltelt idő függvényében döntötte el az összeget. Az alapján, hogy ki
mennyi időt dolgozott. Az idősek otthonában mindenki egyformán kapott, ő súlyozott, de
nem érti, ezzel mi a probléma.
Gaál Albert: Nem nagy összegű jutalmakról volt szó. Eddig semmit nem kaptak, most egy
kevés összeget. Kaptak az óvodába, az iskolába, a hivatali dolgozók, mindenki nagyobb
összeget kapott, itt pedig már 20 éve nem kaptak a dolgozók. Most az egyszer kaptak, most
ebből akkora a baj?
Kiss Árpád: Nem tudják az emberek, hogy miért és miből? Miért van a különbség, hogy
nem egyforma összeget kaptak.
Varga Zsuzsanna: Ki nem tudja?
Kiss Árpád: Senki nem tudja. A képviselők mindent utólag tudnak meg. A szociális fából
is volt probléma.
Varga Zsuzsanna: Vannak polgármesteri hatáskörök, amiről utólag tájékoztatja a
képviselő-testületet. Akik körülötte vannak képviselők, azokkal megbeszéli, ha valami
felmerül, Kiss Árpád képviselő általában nincs körülötte.
Kiss Árpád: Hát igen. Elmondta még októberben az első képviselő-testületi ülésen, hogy
azok, akik nem szorulnak rá szociálisan ellátásra, azok miért kapnak. A lakásfenntartási
támogatással kapcsolatban is pontot kell tenni a dolgok végére, bár a jegyző tájékoztatása
alapján március 1-jétől változnak ezek a szabályok.
Varga Zsuzsanna: El legyen most döntve a pályázati kiírás, vagy majd később. Ő
javasolja, hogy a következő ajánlati felhívásban két év szerepeljen, 2015. május 1-jétől
2017. április 30-áig. A pályázat benyújtási határideje lehetne 2015. március 23., az
elbírálási határidő pedig 2015. április 10. A csatolandó mellékletek lehetnek, amik eddig
voltak.
dr. Tüske Róbertné: Kinek legyen kiküldve az ajánlati felhívás? Ezelőtt 5 helyre lett
kiküldve, és 3 ajánlat érkezett.
Kiss Árpád: Mi lesz az új kiegészítés a pályázatban? Mi változik most?
Varga Zsuzsanna: Megváltozna a szerződési idő, amely egy évről kettőre változna.

10
Kiss Árpád: Ennyi?
Varga Zsuzsanna: Igen. De bármit lehet még javasolni, a felhívásról a képviselő-testület
dönt. Nem muszáj ezt most eldönteni, lehet majd a február 11-ei ülésen is, ahol majd a
képviselők megteszik javaslatukat, hogy miben változtassanak a felhívásban. Lehet
javaslatot tenni arra, hogy ki kapja meg, milyen mellékleteket kér a képviselő-testület.
Az előzőekben elhangzottakhoz pedig elmondaná, hogy a mutyizást határozottan
visszautasítja.
Javasolta a február 11-ei ülésen az ajánlati felhívás összeállítását és jóváhagyását.
A képviselő-testület üléséről Barabás Csaba vállalkozó és Szépné Cseke-Lengyel Mária az
Idősek Otthonának vezetője 14,50 órakor távozott.
2./

Maria Hödlmoser szentgyörgyvölgyi lakos területvásárlási kérelme.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Maria Hödlmoser 300 Ft/m2 áron megvásárolná a
szentgyörgyvölgyi 1130. hrsz-ú területet, melyre szóban tettek ajánlatot. Javasolta a terület
eladását.
Ismertette a képviselő-testülettel a terület adatait.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerinti
területeladást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
6/2015. (I. 26.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete adás-vétel útján értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő szentgyörgyvölgyi 1130. hrsz-ú,
belterületi művelési alól kivont egyéb terület
megnevezésű, 998 m2 nagyságú ingatlanát, 300 Ft/m2
áron, Maria Hödlmoser Szentgyörgyvölgy, Dózsa út 10.
sz. alatti lakos részére.
b) A képviselő-testület az a) pontban meghatározott ingatlan
vételárát 300 Ft/m2 árban, összesen 299.400 Ft-ban
határozza meg. A vételár kifizetésére az adás-vételi
szerződés aláírásával egyidejűleg kerül sor a vevő
részéről.
c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.
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Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester
a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 14,55 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

