JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
június 23-án (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési
házban megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Jelen voltak:

Varga Zsuzsanna polgármester,
Gaál Albert alpolgármester,
Domján Irén, Láng András képviselők.

Távol maradt:

Kiss Árpád képviselő.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Tüske Róbertné jegyző.

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./

Hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

2./

Szakmai beszámoló a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014. évi
tevékenységéről.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

3./

Beiskolázási támogatások.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

4./

Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

5./

ZALAISPA Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

6./

Bán Istvánné szentgyörgyvölgyi lakos beadványa.
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(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
(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 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (XII. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
2./

Szakmai beszámoló a Zala megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2014.
évi tevékenységéről.
(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 beszámoló jóváhagyását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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52/2015. (VI. 23.) sz. Kt. határozat:
A képviselő-testület a Zala megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer 2014. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámolót az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:
3./

2015. június 23.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Beiskolázási támogatások.
(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. Javasolta, hogy
az idei évben azok kapjanak beiskolázási támogatást, akik életvitelszerűen a településen
élnek. A képviselő-testület úgy is dönthet, hogy most nem ad támogatást, hanem majd
karácsonykor, hiszen az önkormányzat anyagi helyzete most nem a legjobb. Szerinte ezen
el kell gondolkodni, és javasolta, hogy a képviselő-testület a következő ülésén döntsön a
kérdésben.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
4./

Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: A képviselő-testület az előző ülésén döntött arról, hogy létre
kívánja hozni a településen az értéktár bizottságot. A tagok személyére az alábbi javaslatot
teszi: Márkus József szentgyörgyvölgyi lakos elnök, Tóth Eszter Judit és Kovács Veronika
szentgyörgyvölgyi lakosok a bizottság tagjai. Természetesen az önkormányzat segíti a
munkájukat, ők pedig félévente beszámolnak arról, milyen értéket találtak, milyen
tevékenységet végeztek. Az előző képviselő-testületi ülésre a képviselők írásos
előterjesztésként megkapták a bizottság szervezeti és működési szabályzatának a tervezetét,
javasolta annak jóváhagyását.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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53/2015. (VI. 23.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Települési Értéktárat hoz létre.
b) A képviselő-testület Települési Értéktár Bizottságot alakít,
az alábbi tagokkal:
 Márkus József Szentgyörgyvölgy, Kossuth út 24. sz.
alatti lakos,
 Tóth Eszter Judit Szentgyörgyvölgy, Kossuth út
40/2. sz. alatti lakos,
 Kovács Veronika Szentgyörgyvölgy, Kossuth út 17.
sz. alatti lakos.
c) A képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával
és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra
vonatkozóan a határozat mellékletét képező működési
szabályzatot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésről a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnökét és a Hungaricum Bizottság elnökét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:
5./

2015. június 30.
Varga Zsuzsanna polgármester.

ZALAISPA Társulás társulási megállapodásának 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. Van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz?
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő határozati javaslat jóváhagyását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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54/2015. (VI. 23.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó
Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai
Kezelésének
Korszerű
Megoldására
létrejött
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
b) A képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a
döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:
6./

2015. július 15.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Bán Istvánné szentgyörgyvölgyi lakos beadványa.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bán Istvánné
szentgyörgyvölgyi lakos beadvánnyal élt a képviselő-testület felé. Az alpolgármestert
kérdezné, mert ő a legérintettebb. A beadványban az áll, hogy az alpolgármester tudatában
volt annak, hogy nem az önkormányzat területén vannak azok a fák, hanem Bán Istvánné
tulajdonában. Utána meg az van a levélben, hogy tévedésből adott rá megbízást. Most
akkor tudta, vagy nem tudta, hogy kié a fa? A fák kivágására is utasítást adott az
alpolgármester úr, vagy csak a bokrokra?
Gaál Albert: Csak a bokrokra adott utasítást. Nem tudta, hogy Bán Istvánnéé a terület, azt,
hogy az a szélső terület végig az övé.
Varga Zsuzsanna: Ha jól érti, akkor a sarokrészről van szó, amelynek egy része még az út.
Gaál Albert: Az utat akarták kibokrozni. Azt kérte, hogy a bokrokat vágják ki, de a fákat
hagyják meg.
Varga Zsuzsanna: Elmondta, hogy ő is ott volt, amikor végigjárták az alpolgármesterrel és
a vállalkozóval a területet, és valóban az úthoz tartozónak gondolták a növényzetet, amely
akadályozta a kilátást. Balesetveszélyes volt, nem volt belátható a kanyar, de a fák
megcsonkítására, kivágására nem adott az önkormányzat utasítást. Másnap értesült a
dologról. Újra kimentek a vállalkozóval és az alpolgármesterrel, hogy megnézzék, mi
történt. Csak azt nézték meg, hogy pontosan mi történt, illetve a vállalkozó szeretett volna
megegyezni Bán Istvánnéval. Azonban ott olyan érdekes összegek hangzottak el, hogy a
vállalkozó erre nemet mondott. Aztán nemrégen újra kimentek és lemérték az ágakat. Két
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diófa ágról van szó, az egyik húszcentis, a másik huszonkettő, az egyik teljesen korhadt
volt.
Varga Zsuzsanna: A vadalmafa tíz, a tölgyfa nyolc, a kőrisfa tuskóból két faág nőtt,
amelyek közül az egyik harminckettő, a másik tizenkettő centis volt, ami valóban ki lett
vágva. De hangsúlyozza, a fák kivágására nem adott az önkormányzat utasítást, hiszen nem
adhat olyan utasítást, hogy más területén kivágják a fákat. Sajnos nem csak Bán Istvánnéval
esett meg az eset, hanem a Csögénél is szilvafát kivágták. Semmiképpen nem volt ez a
dolog személyes, nem azért került erre sor, mert bármiféle személyes ok vezette volna akár
az alpolgármestert, akár őt. A vállalkozó azt mondta, hogy természetesen a telek
letakarítását elvégzi, visszaállítja a lehetséges legtisztább állapotot, illetve most is azt
mondja, mint polgármester, hogy meg kellene egyezni és elfogadni azt, amit a vállalkozó
ajánl. Nem gondolná, hogy a képviselő-testület utasítást adott arra, hogy Bán Istvánnét
direkt megkárosítsák. Egyrészt ezt visszautasítja, másrészt nyilván az okozott kárt a
vállalkozónak, ahogy lehet, meg kell térítenie.
A véleménye az, hogy természetesen történt kártétel, ami után jár kártérítés, de annyi,
amilyen mértékben az jogos. Azzal nem tud egyetérteni, hogy egy termő almafa volt,
amiről a bejelentés szerint jelentős mennyiségű betakarítás volt éves szinten. Szerinte azon
a területen ezt nem lehetett megoldani, illetve a szembeni szomszéd állítása szerint amióta ő
emlékszik, arról már rég nem volt begyűjtés, illetve nem is volt rajta termés.
A diófa esetében a vállalkozó annyit mondott el, hogy az egyik korhadt volt, a másikat
pedig a mezőgazdasági gépek annyira összekaszabolták, hogy azt azért vágta le.
Véleménye az, hogy nem az önkormányzat megbízásából történt a károsítás és azt kéri,
hogy a vállalkozóval egyezzen meg Bán Istvánné, mert az önkormányzat nem adott
utasítását. Úgy tudja nem lesz belőle rendőrségi ügy, mert olyan csekély értékű a kár,
természetesen Bán Istvánnénak van lehetősége arra, hogy polgári peres eljárásban még
tovább vigye az ügyet, de mindenesetre nem szeretné, ő a megegyezés híve. Úgy tudja, a
vállalkozó is szeretne megegyezni.
Gaál Albert: Bán Istvánné másnap csak véletlenül jött oda, ők is akartak menni a
vállalkozóval megmondani neki mi történt. Először azt mondta, nincs is semmi gond, azt
mondta, hogy a fákat majd ő összeszedi, a többit a vállalkozó összetakarítja, csak a két
diófa ág levágását sérelmezte. Nem volt szó másról, utólag belevette az almafát is, a nyolc
centiméter átmérőjűt, ebben a nagy gazban. De azt kizártnak tartja, hogy onnan diót szedett
volna valaha, hiszen olyan körülmények voltak. Olyan nagy árat mondott, amit ő túlzásnak
tart. Százezer forintot kért. Szerinte ott nem szedtek már nagyon régen diót.
Varga Zsuzsanna: Szeretné elkerülni, hogy ebből személyes ügy legyen. A vállalkozó azt
mondta, hogy aki dolgozik, az hibázik, így természetesen egy reális kártérítésben abszolút
partner volt, de Bán Istvánné úgy számolta, hogy évente tíz kiló pucolt diónak megfelelő
termést szedett le, ami kilónként négyezer forint. Nem tudja hány évi terméssel számolt, így
jött ki ez a százezer forint. Ő ezt nem látja reálisnak.
Gaál Albert: A diófák még ott vannak, csak a két ágról van szó.
Varga Zsuzsanna: Mit szólnak a képviselők?
Láng András: Meg kell egyezni.
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Varga Zsuzsanna: Most is úgy gondolja, hogy az elnézéskérés részéről rendben van, de a
pénzbeli kártérítést a vállalkozónak kell állni. A levél utolsó mondata, miszerint a
„megkárosításom a szentgyörgyvölgyi önkormányzat megbízásából történt”, az nem így
van.
Gaál Albert: Meg lett mondva, hogy a gyümölcsfák legyenek meghagyva, de például a
diófa egyik ágát azért vágták le a vállalkozó emberei, hogy könnyebben fordulhassanak
meg a mezőgazdasági gépek, mert látszott, hogy a kombájn, amikor arra járt mindig
megsértette az ágat, a másik meg korhadt volt.
Varga Zsuzsanna: Egyetért a képviselő-testület azzal, hogy az elhangzottak alapján
levélben kerüljön tájékoztatásra Bán Istvánné az elhangzottakról?
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
55/2015. (VI. 23.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület Bán Istvánné Szentgyörgyvölgy,
Petőfi út 39/B. sz. alatti lakos beadványával kapcsolatban
egyetért azzal, hogy a szentgyörgyvölgyi 156. hrsz-ú
területen lévő fák megcsonkítására, kivágására sem
Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, sem Szentgyörgyvölgy község polgármestere,
sem Szentgyörgyvölgy község alpolgármestere nem adott
utasítást, a fák megcsonkítását, kivágását nem
engedélyezte.
b) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy kártétel történt
– amit sajnál, és érte elnézést kér –, amiért jár kártérítés,
olyan mértékben, amilyen mértékben az jogos. A
kártérítési kötelezettség azonban nem az önkormányzatot,
hanem a munkát végző vállalkozót terheli, mivel az
önkormányzat nem adott utasítást olyan munkavégzésére,
amelyből a kár származik.
c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
képviselő-testület
döntéséről
Bán
Istvánné
szentgyörgyvölgyi lakost és a munkát végző vállalkozót
írásban tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2015. július 15.
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 14,40 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

