JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
április 10-én (pénteken) 13,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi
művelődési ház polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyilvános
képviselő-testületi üléséről.

Jelen voltak: Varga Zsuzsanna polgármester,
Gaál Albert alpolgármester,
Domján Irén, Kiss Árpád, Láng András (13,28 órától) képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Tüske Róbertné jegyző,
Pászti Imréné pénzügyi vezető.

Meghívottként megjelent: Szépné Cseke-Lengyel Mária
az Idősek Otthona Szentgyörgyvölgy intézményvezetője.
A lakosság részéről megjelent 1 fő.
Varga Zsuzsanna polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét,
mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő megjelent. A polgármester a képviselő-testület
ülését megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:
NAPIRENDEK
1./

Idősek Otthona további működtetése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

2./

Az Idősek Otthona házirendjének és szakmai programjának jóváhagyása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

3./

Idősek Otthonában térítési díj emelése.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

4./

Háziorvosi lakás bérleti ügye.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

5./

Közétkeztetési ajánlatok elbírálása.
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(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
6./

START közmunka programhoz területek bérlése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

7./

Lomtalanítás a településen.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

8./

Többfunkciós Szolgáltató Tér beruházásról tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

9./

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

10./

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Idősek Otthona további működtetése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a képviselők előtt is
ismert, tárgyalások folytak az idősek otthona működtetésének átadás-átvételéről. Jelezte a
Jelinek Úr felé, hogy az otthonban lefolytatott egyeztetésen elhangzottak alapján napolják
el a kérdést. A vállalkozó megértette az önkormányzat szempontjait, véleménye szerint a
képviselő-testület majd később döntsön a kérdésben. Felmerült az orvos kérdés, elhangzott,
hogy ha az átadás megtörténne, akkor az orvost a vállalkozó biztosítaná. Ő, mint
polgármester nem kockáztatja meg, hogy ne legyen a falunak orvosa. Másrészt olyan
dolgok is elhangzottak az otthonban, ami neki nem tetszett, például a demens kérdések.
Úgy tűnt, hogy mivel a szentgyörgyvölgyi otthon rosszabb állapotban van, mint a többi
otthon, úgy gondolják, hogy a demens betegek kerülnének ide.
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Varga Zsuzsanna: Az is elhangzott az engedélyező hatóság részéről, hogy az
önkormányzat beadott pályázata még nyerhet. Úgy gondolja, hogy az indokok alapján
várjon a képviselő-testület az átadás kérdésével. A felmerült dolgok viszont
elgondolkodtatták, hogy kellene egy működtetési revíziót csinálni az otthonban, hogyan
lehetne gazdaságosabbá tenni a működtetést, hogy az önkormányzatnak ne legyen
veszteséges a működtetés.
Kiss Árpád: Kellene hozni egy külső szakember, aki megnézné a szociális otthon
működtetését, aki javaslatot tenne a gazdaságosabb működtetésre. Más szociális
intézmények is nyereségesek – bár lehet, hogy azok magasabb létszámmal működnek – de
egy külső szakember biztosan tudna jó dolgokat mondani. Lehet, hogy 50-100 ezer forintot
ki kell fizetni, de biztosan megérné. Ha sikerülne a pályázat, és még több helyre lehetne
pályázatot benyújtani, egy szakember biztosan meg tudná mondani, hogy hol lehet
nyereség vagy veszteség. Olyan szakember kell, aki ténylegesen ért hozzá, a pénzügyi-, a
gazdasági- és a szakmai részekhez egyaránt.
Varga Zsuzsanna: Ő is erre gondolt, egy válságmenedzser típusú átvilágításra lenne
szükség.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: A gazdasági terület átvilágítása egyszer már megtörtént pár
évvel ezelőtt. Akkor azt mondták, hogy egy ilyen kis intézményt annyi pénzből lehet
működtetni. A szakmai részre nagyon oda kell figyelni, mert kevesebb emberrel dolgoznak,
mint amennyire jelenleg szükség lenne, ott biztosan nem lenne nyereség, csak veszteség.
Varga Zsuzsanna: Arra gondolt, hogy információ szerint a továbbképzések nem történtek
meg. Jó lenne valakit elküldeni szakápolói tanfolyamra, ha valamelyik dolgozó ezt
bevállalja.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Mindenkinek meg van a továbbképzése. Ő is gondolt már a
szakápolói tanfolyamra, csak annak is nagy anyagi vonzata van, mert ott nemcsak a képzés
van, hanem a foglalkoztatás is. A gazdasági rész felülvizsgálatra került, a szakmai nem, de
ezt nagyon meg kell gondolni. Lehet sok mindent megnézni, de az otthonban nincs
szakápoló, ő egyszemélyben az úgymond mindenes, minden ellenőrzési jegyzőkönyvbe
belekerül, hogy legalább még egy 4 órás foglalkoztatottra szükség lenne, aki besegít. Az
otthonok működése már megváltozott, már nem olyan, mint 5-10 évvel ezelőtt.
Varga Zsuzsanna: A gazdasági ellenőrzésnél a racionalizálásra gondolt.
Kiss Árpád: Olyan szakemberre lenne szükség, aki látta már más szociális otthonok
működését, mi az, ami máshol jól működik, mi az, ami rosszul. Biztosan van olyan dolog,
amire itt nem gondoltak, de mégis lehetne rajta változtatni.
Varga Zsuzsanna: Kér ajánlatokat a szakmai vizsgálatra, és a képviselő-testületet
tájékoztatni fogja. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az engedélyező hatóság
megadta az ideiglenes működési engedélyt 2016. december 31-éig. A végleges engedély
bármikor megkérhető. Úgy gondolja, hogy ha valaki tudja nyereségesen működtetni az
otthont, akkor talán az önkormányzatnak is sikerülhet. Javasolta, hogy az idősek otthona
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működtetésének átadását a képviselő-testület napolja el, javasolta, hogy majd ősszel térjen
vissza a képviselő-testület a tárgyalásra.
Kiss Árpád: Elég drasztikus dolgokra lenne szükség ahhoz, hogy gazdaságos legyen a
működés, mert el lehetne küldeni például dolgozókat, de nem erről kell szólnia.
A képviselő-testület ülésére 13,28 órakor megérkezett Láng András képviselő, így a
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 5 főre változott.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerinti
javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
24/2015. (IV. 10.) sz. Kt. határozat:
A képviselő-testület a szentgyörgyvölgyi Idősek Otthona
működtetésének átadása tárgyában a döntést elnapolja, annak
tárgyalására 2015. őszén visszatér.
Határidő:
Felelős:
2./

2015. november 30.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Az Idősek Otthona házirendjének és szakmai programjának jóváhagyása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Kérdezné az
otthon vezetőjétől, hogy a diétás étkezés eddig hogyan zajlott, ha eddig nem volt
dietetikus?
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Nem volt foglalkoztatott. Január 1-jétől úgy volt, hogy
kötelezően alkalmazni kell, március 1-jével úgy volt, hogy bevezetik. Január végén
kerestek egy dietetikust, de vártak. Kérte az ÁNTSZ véleményét, úgy nyilatkoztak, hogy
meg kellene oldani ezt a hiányosságot legkésőbb szeptemberig. Havi 15.000 Ft kifizetésről
lenne szó. A közétkeztetési ajánlatot már úgy kellene kérni, hogy a szolgáltató vigye a
táblázatot az otthonba a nyersanyagokról, az elkészült ételekről.
Varga Zsuzsanna: A szolgáltató csak az ebédet szállítja, a reggelit és a vacsorát az
otthonban készítik el.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Igen, de akkor az ebédről rendelkezésre állna, az otthonnak
a reggelire és a vacsorára vonatkozóan kellene megoldani.
Varga Zsuzsanna: Javasolta a házirend és a szakmai program jóváhagyását.
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A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerinti
javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
25/2015. (IV. 10.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület az Idősek Otthona Szentgyörgyvölgy
házirendjét és szakmai programját a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
házirend és a szakmai program aláírására.
Határidő:
Felelős:
3./

2015. április 10.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Idősek Otthonában térítési díj emelése.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz?
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (IV. 14.)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2009. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
4./

Háziorvosi lakás bérleti ügye.
(Szóbeli előterjesztés)

6
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
Varga Zsuzsanna: Elmondta, hogy szeretné kibérelni az orvosi szolgálati lakást,
mert külön költözne. Nagyon sok bérleti díjat nem tudna fizetni, de a rezsi költségeket
természetesen vállalja.
dr. Tüske Róbertné: Van az önkormányzatnak lakásrendelete, amely meghatározza a
bérleti díjak mértékét, összkomfortos lakás esetén 60 Ft/m2/hó a lakbér összege.
Varga Zsuzsanna: A doktornő is úgy fizeti a bérleti díjat?
dr. Tüske Róbertné: Igen.
Kiss Árpád: A másik ház nem jöhetne szóba?
Varga Zsuzsanna: Ott cserépkályha van, de az sem sokkal kisebb lakás.
Kiss Árpád: Az orvosi lakás pont arra jó, hogy rendezvényeket is lehet ott tartani.
Varga Zsuzsanna: Azért voltak ott rendezvények, mert a művelődési ház felújítás alatt
van.
Kiss Árpád: Mi lesz akkor, ha felmerül a probléma, hogy lesz egy olyan orvos, akinek
szüksége lesz a lakásra? Azért van ott a lakás, hogy orvosi szolgálati lakás legyen.
Varga Zsuzsanna: Nem akarja megvenni. Ezt bele lehet írni a bérleti szerződésbe.
Kiss Árpád: Ő biztosan megtartaná arra a lakást, hogyha olyan orvos lesz, akinek szüksége
van rá, az beköltözhessen. Mikor kerül át az orvosi rendelő a művelődési házba?
Varga Zsuzsanna: Egyenlőre nem, mert az ÁNTSZ olyan követelményeket támasztott,
amit az önkormányzat most nem tud teljesíteni.
Kiss Árpád: Ezt már a felújítás előtt is mondták?
Varga Zsuzsanna: Nem olyan régen mondták, amikor itt voltak a helyszínen.
Kiss Árpád: Az épület akkor nem úgy készült el?
Varga Zsuzsanna: Nem.
Gaál Albert: Az eredeti tervben nem is szerepelt úgy az orvosi rendelő.
Varga Zsuzsanna: Szerepelt, de nem úgy, ahogy jó lett volna. A későbbiekben erre majd
még vissza lehet térni, hiszen itt a pályázatról is szó van.
Úgy gondolja – a lakásra visszatérve – egy épületnek mindig jobb, ha lakott, egy szép és
értékes épületről van szó.
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dr. Tüske Róbertné: Abban kellene dönteni a képviselő-testületnek, ha a bérlet mellett
dönt, hogy milyen időtartamra adja bérbe a lakást.
Kiss Árpád: Ő nemmel fog szavazni, mert a lakást megtartaná orvosi lakásnak.
Varga Zsuzsanna: Eddig sem lakta senki.
Gaál Albert: Benne lesz a szerződésben, hogy ha szükség van a lakásra, a polgármester
kiköltözik. Így legalább lakott lesz a lakás.
Varga Zsuzsanna: Eddig sem volt használva, az épület nem jó állapotban van, beázik.
Helyileg védett épületről van szó, át nem alakítja, át nem fogja építeni, nem fogja lebontani.
A festést és a rendbetételt, az általános karbantartást és a rezsi költségeket vállalja.
Gaál Albert: Valóban rossz állapotok vannak a lakásban.
dr. Tüske Róbertné: 30 napos lehet a felmondási idő, milyen időtartamú legyen a bérleti
szerződés?
Varga Zsuzsanna: Azt kérné, hogy legyen határozatlan idejű.
Gaál Albert: Az benne lesz a szerződésben, hogy ha orvosnak szüksége lesz a lakásra,
akkor a bérleti szerződést fel lehet mondani.
dr. Tüske Róbertné: Az önkormányzat 2010. évben alkotta meg a rendeletét a lakások
bérbeadásáról. A rendelet mellékletei rendelkeznek a lakások komfort fokozatáról, azonban
a hivatal irattárában nem található meg a melléklet. Kérte a képviselő-testületet, hogy
sorolja be az épületet az összkomfortos lakás kategóriába, hiszen a lakás minden olyan
feltétellel rendelkezik, ami az összkomfortos kategóriához kell.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, az orvosi lakás kategóriába sorolásával
kapcsolatban, ki támogatja, hogy a lakás az összkomfortos kategóriába tartozik.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
26/2015. (IV. 10.) sz. Kt. határozat:
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás célú helyiségek bérletének szabályozásáról szóló
25/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján egyetért
azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Szentgyörgyvölgy, Kossuth út 54. sz. alatti lakás az
összkomfortos kategóriába tartozik.
Határidő:
Felelős:

2015. április 10.
Varga Zsuzsanna polgármester.

A polgármester az ülés vezetését átadta az alpolgármesternek.
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Az alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak
szerint, hogy az önkormányzat a Szentgyörgyvölgy, Kossuth út 54. sz. alatt lévő lakást
bérbe adja Varga Zsuzsanna Szentgyörgyvölgy, József Attila út 26. sz. alatti lakos részére.
A képviselő-testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot
hozta:
27/2015. (IV. 10.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő
Szentgyörgyvölgy, Kossuth út 54. sz. alatti lakást 2015.
május 1-jétől határozatlan időtartamra, bérbe adja Varga
Zsuzsanna Szentgyörgyvölgy, József Attila út 26. sz. alatti
lakos részére.
b) A lakásbérletre az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás célú helyiségek bérletének szabályozásáról
szóló 25/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
rendelkezéseit, valamint a vonatkozó jogszabályokat kell
alkalmazni.
c) A képviselő-testület feltételként köti ki, hogy amennyiben
a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátásához a lakásra,
mint orvosi lakásra szükség van, úgy a bérleti szerződés
az ok felmerülésétől számított 30 napon belül megszűnik,
azt az önkormányzat 30 napos felmondási idővel mondja
fel.
d) A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a
bérleti szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Gaál Albert alpolgármester.

Az alpolgármester az ülés vezetését visszaadta a polgármesternek.
5./

Közétkeztetési ajánlatok elbírálása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Az ajánlatok
bontása megtörtént.
Kiss Árpád: 630 Ft/adat lett az ajánlat Barabás Csaba részéről, 650 Ft/adag pedig a Gódor
Kft részéről. A Barabás Csabával beszélt a Polgármester Asszony a kiküldött
nyilatkozatokról?
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Varga Zsuzsanna: Látta a papírokat, itt is vannak. Erről azt gondolja, hogy akinek nem
tetszik az étkezés minősége, az nem eszik. A felmérést bárki, bármikor megcsinálhatta
volna.
Kiss Árpád: Az otthonnak mi a véleménye a kérdéssel kapcsolatban?
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Ő már kétszer elmondta a véleményét, harmadszor már
nem mond semmit. Ennyi a véleménye.
Varga Zsuzsanna: Ő tud olyanról is, amikor nem is olyan régen romlott volt az étel az
otthonban, csak ezek az információk nem jutnak el hozzá. Általában ezek titkos
információk, hogy milyen az étel minősége. Az ő szempontjai azonban nem ezek, ezt már
elmondta a múltkor is. A szempontjai azóta sem változtak. Szükséges az, hogy legyen egy
télen is nyitva tartó étterem a településen a turizmus szempontjából, hiszen turisztikai
fejlesztéseket tervez az önkormányzat, ehhez szükséges az étterem megléte. Nincs semmi
problémája Barabás Csabával, nem játszik össze a Gódor Kft-vel, neki mindegy, hogy ki
mit csinált és hogyan csinálta, de az az elsődleges szempontja, hogy legyen. A korábbi
dolgok miatt Láng Andrásban teljes egészében megbízik, hogy jó lesz a minőség. Az tény,
hogy valószínűleg emelkedni fog a térítési díj összege egy kevéssel, de ez mind a két
ajánlat esetében fennáll.
Kiss Árpád: Akkor az, hogy 630 Ft/adag, vagy 650 Ft/adag, az nem fontos?
Varga Zsuzsanna: Az ő szempontjai szerint nem.
Kiss Árpád: És azoknak a véleménye szerint, akik nyilatkoztak Barabás Csaba
felmérésére?
Varga Zsuzsanna: Akinek nem ízlik, az nem eszi.
Kiss Árpád: Az idősek otthonának a véleménye?
Varga Zsuzsanna: Persze, hogy számít az otthon véleménye is, de a Gódor Kft főztje is jó
volt annak idején. Ezt már többször végig beszélték, de elmondta már a szempontjait. Az is
benne van a kiírásban és a szerződésben, hogy amikor gond van az étellel, akkor azt
jegyzőkönyvezni kellene, de ilyen nem történt az otthonban. Ha más főzne, lehet, hogy
akkor rögtön jegyzőkönyvezésre került volna sor. Nem személyeskedni akar, a romlott
ételre is azt mondta, hogy vannak problémák, de nem ezért szeretné a váltást.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Nem írtak a Gódor Kft idejében sem, nem írtak a Kolping
idejében sem, nem írtak Barabás Csaba idejében sem jegyzőkönyvet, és nem fognak a
következőkben sem írni. Aki főz, az tudja, hogy egyszer így sikerül az ennivaló, másszor
meg úgy. Attól, hogy ő nem szereti, attól az az ennivaló lehet jó, csak ő nem szereti.
Közétkeztetésről van szó, ahol vannak előírások. Abban sem biztos, hogy romlott volt
akkor az étel, de ő nem engedte kiosztani, a dolgozók szerint jó lett volna, de ő nem
engedte, kaptak helyette más ennivalót.
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A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja Barabás Csaba vállalkozó
közétkeztetési ajánlatának jóváhagyását.
A képviselő-testület 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal szavazott, így többségi igen
szavazat hiányában döntést nem hozott.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a Gódor Kft közétkeztetési
ajánlatának jóváhagyását.
A képviselő-testület 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal szavazott, így többségi igen
szavazat hiányában döntést nem hozott.
Kiss Árpád: Ezelőtt meg lett változtatva a Szervezeti és Működési Szabályzat,
tulajdonképpen a kérdés el van döntve a polgármester részéről.
6./

START közmunka programhoz területek bérlése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: a START munkaprogramba két olyan területet használ az
önkormányzat, ami nincs önkormányzati tulajdonban. Az egyik bűnügyi zár alatt van, arról
egyeztetni kell majd a vagyonkezelővel, a másik az ún. Hajba-ház területe, amit ő adott a
programba, ott voltak fűnyírási és egyszeri rendbetételi feladatok, ennek a fejében adja át a
területet használatra. A bérleti szerződések 2016. február 28-áig szólnának.
Ismertette a területek adatait.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerinti
területbérleteket.
A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
28/2015. (IV. 10.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy
Község
Önkormányzata
a
szentgyörgyvölgyi 54. hrsz-ú, beépítetlen belterület, 5.431
m2 nagyságú, és a szentgyörgyvölgyi 255. hrsz-ú, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 6.731 m2 nagyságú
ingatlanokat bérbe veszi az ingatlanok tulajdonosaitól a
START közmunka program lebonyolításához.
b) Az önkormányzat a területeket a letisztítás, letakarítás
ellenében veszi bérbe, arra bérleti díjat nem fizet.
c) A bérlet időtartama 2015. március 1-jétől 2016. február
28-áig szól.
d) A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a
bérleti szerződések aláírására.
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7./

Határidő:
Felelős:
Lomtalanítás a településen.
(Szóbeli előterjesztés)

2015. december 31.
Gaál Albert alpolgármester.

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
Varga Zsuzsanna: Felmerült az igény a településen a lomtalanításra, május 4-én
lenne a lomtalanítás. Tavaly is tavasszal volt, javasolta az időpont jóváhagyását. Hétfői
napról van szó.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerint a
lomtalanítás megszervezését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
29/2015. (IV. 10.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület 2015. évben a lomtalanítást a
településen 2015. május 4-én (hétfőn) tartja.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
lomtalanítás megszervezésével.
Határidő:
Felelős:
8./

2015. május 4.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Többfunkciós Szolgáltató Tér beruházásról tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: A többfunkciós szolgáltató térről szeretné tájékoztatni a
képviselő-testületet, elkészült a beruházás, a műszaki átadás-átvétel megtörtént kb. 2 hete.
Aláírásra kerültek a szükséges dokumentumok, valamint megkötésre került a
Takarékszövetkezettel a hitelszerződés. Lassan benyújtásra kerül az elszámolás, és
visszaigénylésre kerül az az összeg, amit az önkormányzatnak kell fizetni
előfinanszírozásként. Április 25-én lesz az ünnepélyes átadás, amire a képviselő-testület
tagjai meghívót fognak kapni.
Kiss Árpád: A májusfa állítás meg lesz a szlovénokkal?
Varga Zsuzsanna: Március 15-én beszéltek róla, de azóta még nem jelentkeztek.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
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9./

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz?
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése
jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
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10./

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

Varga Zsuzsanna: A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz?
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (IV. 15.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester
a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 14,10 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

