JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen voltak:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
augusztus 11-én (kedden) 13,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi
művelődési házban megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi
üléséről.
Varga Zsuzsanna polgármester,
Gaál Albert alpolgármester,
Domján Irén, Kiss Árpád, Láng András képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Tüske Róbertné jegyző,
Tóth Nóra pénzügyi vezető.

A 3./ napirendi pont tárgyalásához meghívottként megjelent:
Szépné Cseke-Lengyel Mária
intézményvezető
Idősek Otthona Szentgyörgyvölgy.
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./

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

2./

Önkormányzati ASP szolgáltató központhoz való csatlakozás lehetősége.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

3./

Idősek otthona működése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

4./

Orvosi rendelő épületének állapota.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

5./

6./

Pályázati lehetőségekről tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
Falugondnoki autó cseréjének finanszírozása.
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(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
7./

Fűtéskorszerűsítés lehetősége a művelődési házban.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

8./

Szentgyörgyvölgyi Sportegyesület működése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

9./

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

10./

Területrendezési, területtisztítási munkák a településen.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Hulladékgazdálkodási 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:

ALSÓSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (VIII. 31.)
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. (XII. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
2./

Önkormányzati ASP szolgáltató központhoz való csatlakozás lehetősége.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.
(E l ő t e r j e s z t é s c s a t o l v a)

dr. Tüske Róbertné: 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 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
59/2015. (VIII. 11.) sz. Kt. határozat:
a)

b)

Szentgyörgyvölgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől csatlakozik az
Önkormányzati
ASP
Központhoz,
az
alábbi
alkalmazások vonatkozásában:

gazdálkodási rendszer,

ingatlan-vagyonkataszter rendszer,

helyi adórendszer,

iratkezelő rendszer,

keretrendszeri szolgáltatások.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozási szándék bejelentésére az EBR42
információs rendszerben.

Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.

A képviselő-testület üléséről 13,29 órakor Láng András képviselő távozott, így a jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 4 főre változott.
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3./

Idősek otthona működése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idősek otthona
működésével kapcsolatban egyrészt felvetődött áprilisban, hogy át kellene világítani az
intézmény működését, másrészt egyébként is elérkezett az ideje annak, hogy foglakozzanak
az önkormányzati anyagi helyzetének kérdésével. A Hivatal pénzügyi vezetője kigyűjtötte,
hogy mik azok a költségek, amiket a kötelező feladatokra kell fordítani, és hát szomorúan
tapasztalta, hogy az első öt hónapban a védőnői szolgálat költségeihez havi átlag 54 ezer
forintot kell hozzátenni, a házi segítségnyújtáshoz 96 ezer forintot. A szociális étkezés
pluszos 56 ezer forinttal, a falugondnoki szolgálat egy kicsit mínuszos – 50 ezer forinttal –,
így ez a kettő kiegészíti egymást, viszont az idősek otthona az 560 ezer forinttal mínuszos
havonta. Ezért összeültek az intézményvezetővel. A múlt év végén, vagy az év elején úgy
tájékoztatta a képviselő-testületet – mivel úgy tudta –, hogy az otthon működéséhez nem
igazán kell hozzátenni az önkormányzatnak. Az akkori pénzügyi vezető az
intézményvezetőt is és őt is úgy tájékoztatta, hogy kijön a Szociális Otthon működtetése az
állami támogatásból. Ebben az évben 900 ezer forintot irányozott elő az önkormányzat a
szociális otthonnak, az ő tudomásom szerint, legalábbis ami a papírokon volt.
Kiss Árpád: Úgy lett kiszámolva, hogy 2015. januárjától?
Tóth Nóra: Igen, május 31-éig, öt havi összeg.
Varga Zsuzsanna: Elkezdtek ezzel komolyan foglalkozni, nagyjából az jött ki, hogy a
mostani állapotban nem lehet a költségeken komolyan spórolni. Szeretné viszont, ha ezeket
az adatokat bizalmasan kezelnék a képviselők, mert úgy gondolja, hogy ez se nem az
intézményvezető hibája, se nem pedig az önkormányzaté. Ez egy olyan állapot, ami nem
szeretné, ha igazán rossz hangulatot keltene az intézmény iránt. Ezt most azért mondja el,
hogy ne az legyen, hogy itt elhallgatás van. Ha marad ez a tendencia, már kb. 3,5 millió
forint, amit ebben az évben az önkormányzat hozzátesz a működéshez. A költségvetésben
volt egy előirányzat. Egyikük sem tudott erről a dologról, a volt pénzügyi vezető ezt
teljesen máshova sorolta be, nem az önkormányzattól elvett összegek között volt kimutatva.
Ha marad ez a tendencia, akkor év végére ez olyan tíz millió forint lesz.
Kiss Árpád: Igen, de ezt nem lehet eltussolni.
Varga Zsuzsanna: Nem azt mondta, hogy tussolják el, hiszen azért mondta el.
Kiss Árpád: Nyilvánosság kell. A jegyző asszony erre mit mond?
dr. Tüske Róbertné: Ebben a kérdésben sok minden felmerül. A jelenlegi számítás egy
előzetes számítás, úgy gondolja, hogy a nyilvánosságot széles körben nem lenne célszerű
most bevonni.
Kiss Árpád: És az a papír, amin ki van mutatva? Azon nincsen semmilyen személyes.
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dr. Tüske Róbertné: Igen, csak ez felvetheti azokat a dolgokat, hogy akkor most kié a
felelősség, és onnantól kezdve, ha egy vizsgálat elindul, az már egy másik helyzet. Nem
tudja, hogy ezzel mi a cél, a Hivatal megpróbálja megtalálni azt a megoldást, hogy még
egyszer ilyen helyzet ne fordulhasson elő.
Varga Zsuzsanna: A tavalyi év is érintett.
dr. Tüske Róbertné: A tavalyi évet is érinti, így van.
Kiss Árpád: Ez nyilvános testületi ülés.
dr. Tüske Róbertné: Igen nyilvános, de a személyiségi jogokat akkor is védeni kell. A
jegyzőkönyv nem szószerinti jegyzőkönyv, hanem a tanácskozás lényegét fogja
tartalmazni. Tehát eltussolni senki nem akarja ezt a dolgot, de azt, hogy itt egy
hangulatkeltés
legyen
– ami amúgy már folyamatban is van a hivatallal szemben bizonyos okok miatt – úgy
gondolja, hogy ez senkinek nem használ, ezt valahol le kellene zárni.
Kiss Árpád: Az a papír, ami ott le van írva, az nyilvános, vagy nem nyilvános.
dr. Tüske Róbertné: A tényadatok nyilvánosak.
Kiss Árpád: A tény, az nyilvános.
dr. Tüske Róbertné: Ami május 31-éig kimutatott, az nyilvános.
Kiss Árpád: Abból mindenki azt szűr le, amit akar, az mindenkinek a magánvéleménye.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Ha belegondol a képviselő úr, totálisan félre lettek vezetve.
Itt a költségvetés, amit a képviselő úr is látott. Mindannyian látták. Még az a jó, hogy a
polgármester egy dolgot el kezdett keresni, mert ez lehet, hogy december 15-én derült
volna ki. Mert azt a tájékoztatást kapták, hogy oké ez így jó, s most kiderül, hogy a tavalyi
sem volt jó és az idei se.
Kiss Árpád: Mióta van ez így?
dr. Tüske Róbertné: A költségvetéseket minden évben a pénzügyi vezető állította össze és
számolta ki.
Varga Zsuzsanna: Az hozta egyébként a problémát elő. hogy a pályázati önrészre nagyon
sokat be kellett fizetni. És akkor elkezdték keresni, miért nincs pénz? Megjött a támogatás
és mégsem volt pénz. Akkor kezdett keresgélni és derült ki, hogy miért nincs. Ezek plusz
költségek, így nem marad az önkormányzatnak pénze. A működési támogatásokat is csak
38 %-ban költötték el. A táblagépeket is, amit ígértek, nem tudják megvenni, mert nem
marad rá pénz. Minden belefolyik az alapellátási feladatokba.
Kiss Árpád: Őket is eléggé félreinformálták ezekkel a számviteli, vagy pénzügyi adatokkal
kapcsolatban?
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Varga Zsuzsanna: Emlékszik a képviselő úr, a volt pénzügyi vezető tavaly itt volt és azt
mondta, hogy tavaly is csak 400 ezret kellett az önkormányzati költségvetésből hozzátenni.
Kiss Árpád: Igen emlékszik.
Varga Zsuzsanna: Akkor még a képviselő úr mondta, hogy szerinte ez több és még én
mondtam, hogy nem, mert a pénzügyi vezető azt mondta.
Az intézményvezető kidolgozott egy takarékosságot, hogy legalább az utolsó negyedévben
takarékoskodjanak. Ami adható, mint az Erzsébet utalvány, azt az utolsó negyedévben nem
fogják adni, mert az is több százezer forint. Ami még megoldást jelentene, az az intézmény
bővítése, pályázat igénybevételével. Ahogy számolgatták, létszám emelésével, 51 főre
bővítéssel, a költségek annyival nem növekednének. Úgymond pluszosra lehetne kihozni.
Az előzetes számítások szerint 51 fővel plusz 14 millió forintot termelne, ez még nagyon
hozzávetőleges szám, de ő úgy látja, most a megoldást kell keresni, mert azt a pénzt már
elvesztették.
Tóth Nóra: Az elmúlt időszakét mindenképpen.
Kiss Árpád: Ki most ezért a felelős?
dr. Tüske Róbertné: Ezt egy vizsgálatnak kellene megállapítani. Mert ezt most így, hogy
ki itt a felelős ezt senki nem fogja kimondani. A költségvetési ügyintéző is elmegy
augusztus 31-ével, a múlt hét közepétől táppénzen van, ezért megkezdődött az ő
feladatköréhez tartozó településeknek a teljeskörű átvizsgálása a költségvetésekre,
könyvelésre, illetve a pénztárakra vonatkozóan. Ez is már annak a következménye, hogy
ezzel így most szembesültek.
Kiss Árpád: És akkor év végén mit mondanak majd az embereknek? Ez majdnem
hatmillió forint. Tud az intézmény így működni?
Varga Zsuzsanna: Hát az önkormányzat bajban van. Látják, érzékelik.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Ha ezt már tudják január 1-jén, tegnap átszámolták, simán
lehetett volna másképp csinálni éve eleje óta.
dr. Tüske Róbertné: Január elsejétől lehet ezen változtatni, ami nagyon fontos dolog.
Varga Zsuzsanna: Nyilván az utolsó negyedévben is megtesznek mindent, de milliókat
nem tudnak megtakarítani. Mindenkinek oda kell figyelni. A védőnői szolgálat mínuszának
a szétosztására is volt egy megbeszélés a fenntartó polgármesterek részére, elmondta, hogy
hozzá kell, hogy tegyenek, mert nemcsak Szentgyörgyvölgynek kell a védőnői szolgáltatás
minden költségét állnia. Ez most már folyamatban van. Minden faluban testület elé fogják
vinni, lakosságarányosan osztjuk fel a költségeket.
dr. Tüske Róbertné: Körülbelül hatszázezer forintra lehet számítani, úgy emlékszik kicsit
több, mint háromszázezer forint terheli Szentgyörgyvölgyet, a tavalyi év elszámolása
szerint.
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Kiss Árpád: Hogyan jöttek ki az eddigi adatok, hogy olyan négyszázezer forint környékén
volt a szociális otthonnal kapcsolatos hiány? Hova lettek elírva, mert itt havi szinten van
félmilliós hiány? Hova lettek azok elkönyvelve?
dr. Tüske Róbertné: Amit eddig ki tudtunk deríteni, úgy működött ez éveken keresztül,
hogy volt egy eredeti költségvetése az intézménynek, és ahogy a kiadások alakultak, ahhoz
– az, akinek ez a feladata volt – alakította a költségvetési rendelet módosítását.
Varga Zsuzsanna: Mindig módosult, mindig feljebb ment, csak az nem derült ki, hogy
miért. A legutóbb, amit láttak, nem az volt írva, hogy önkormányzat ennyit tett bele,
hanem, hogy bérkompenzáció címén volt az összeg.
Gaál Albert: Ugyanez volt régen. Amíg Szentgyörgyvölgyön volt még a jegyzőség, itt
mindig hatmilliós hiány mutattak ki. Ezt az intézményvezető is tudja. Mindig háborogtak,
hogy elveszi az önkormányzat a pénzt, de ki lett mutatva, hogy ennyi a hiány.
Kiss Árpád: Ugye óriási hiány volt, de közben mégis tudott működni.
Gaál Albert: Persze, mert az önkormányzat adta a pénzt bele. Ki volt ez mutatva, de
megszavaztuk, hogy menjen ennyivel.
Kiss Árpád: Működik, akkor is látod.
dr. Tüske Róbertné: Mert az volt az információ, hogy nem kell hozzátenni, mert ez a
központi szervi támogatás, de kiderült, hogy ez nem így van. Abban kellene a képviselőtestületnek állást foglalnia – mivel a következő ülésre szeptemberben mindenképpen elő
kell készíteni egy költségvetési rendeletmódosítást, nem csak az otthon működése miatt,
hanem mert törvényi kötelezettség, hogy módosítsák – hogy beépítésre kerüljenek-e a
megszorítások az idei évre vonatkozóan, vagy az idei év menjen úgy, ahogy most van.
Kiss Árpád: Legyen ennek írásos nyoma, hogy hogyan alakult ez, kell egy vizsgálat ezzel
kapcsolatban a hivatal részéről, hogy legyen meg fekete-fehéren, hogy jutott az
önkormányzat ide.
Varga Zsuzsanna: A védőnői szolgálat költségeit szétosztják, a házi segítségnyújtás van
még, amit nem finanszíroz teljesen az állam.
dr. Tüske Róbertné: Itt az lehetne a megoldás, ha be tudna az önkormányzat csatlakozni
vagy egy társulásba, vagy a Kolpinghoz, aki ezt a feladatot ellátná.
Varga Zsuzsanna: Akkor még egyszer beszél a Kolping vezetőjével.
Kiss Árpád: Mit szólnak ehhez a dolgozók?
Szépné Cseke-Lengyel Mária: A dolgozókat konkrétumokról nem tájékoztatta. Ha tudták
volna időben, sokat meg lehetett volna takarítani, akkor például az év eleji térítési díjemelés
is nagyobb mértékű lett volna. Úgyhogy újra kell emelni. Lehet még spórolni ezenkívül
még a gyógyszerköltségen is, de ez a doktornő kompetenciája, hogy mit talál jónak.
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Kiss Árpád: Szeptembertől jönnek ezek a pályázatok, amit lehet hallani a híradásokban.
Varga Zsuzsanna: Mindenképpen pályázatot kell benyújtani, de ez már egy új pályázati
kiírás szerint kell majd benyújtani. A dolgozók részére már megrendelt Erzsébet utalványok
kifizetését az önkormányzat átvállalhatná.
Gaál Albert: Szerinte meg a dolgozók nem tehetnek arról, hogy így alakult a helyzet,
anélkül is kevés fizetésük van, ő továbbra is adná a cafetériát. Ez annyira nem nagy tétel.
Kiss Árpád: Igazából fel van háborodva, hogy átverték őket.
Varga Zsuzsanna: Megint előhozza az 1,8 millió forintot, amit azért kellene visszafizetni,
mert nem volt rögzítve a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás a rendszerben.
dr. Tüske Róbertné: Úgy gondolja, hogy lassan sikerült talán felgöngyölíteni minden
olyat, amiből nagyobb anyagi problémája lehet az önkormányzatoknak, és talán jobb is,
hogy most jött ki, mintha továbbviszik éveken keresztül. Lassan minden a helyére kerül.
A következő ülésre előkészítik a költségvetési rendelet módosítását. Akkor most csökkentik
az intézmény kiadásait, vagy maradjon az idén még minden a régiben?
Ha kell, mindkétféleképpen előkészítik az előterjesztést.
Varga Zsuzsanna: Azt kérte, legyen mindkétféleképpen elkészítve az előterjesztés, így
lesz még ideje a testületnek gondolkodni.
Kiss Árpád: Egy korábbi jegyzőkönyvben ő nem azt mondta, ami a jegyzőkönyvben le
volt írva, mert ott az volt, hogy ő azt mondta, hogy a szociális otthonból dolgozókat kell
elküldeni, de ő azt mondta, hogy ha a vállalkozó úgy gondolja, küldhet el embereket.
Javasolta, hogy készüljön hangfelvétel az ülésekről
dr. Tüske Róbertné: A következő ülésre a képviselő-testület elé kerülhet az SzMSz
módosítása, amelyben ezt rögzíteni lehet. A jegyzőkönyv a tanácskozás lényegét
tartalmazza.
Varga Zsuzsanna: Jó, készüljön ilyen előterjesztés, és a képviselő-testület majd eldönti.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
4./

Orvosi rendelő épületének állapota.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ma is kapott egy
levelet a doktornőtől. Mikor legelőször ez felmerült, megígérte a doktornőnek, hogy a
problémákat megoldják, hiszen természetesen például a beázást meg kell szüntetni. A
doktornő kihívott egy munkavédelmi szakértőt, aki azt mondta, hogy érintésvédelmi
jegyzőkönyv szükséges. Ez a jegyzőkönyv elkészült.
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Kiss Árpád: Még amikor Felső Vilmos volt a polgármester, akkor volt utoljára felújítva az
orvosi rendelő.
Varga Zsuzsanna: Amikor Bán Istvánné volt a polgármester, akkor is volt felújítás. A
munkavédelmi szakértő leírta, hogy az épület több helyen beázik, ezzel veszélyeztetve a
villamos vezetékeket. A tető elkészült, a beázást ezzel megszüntette az önkormányzat, az
érintésvédelem nem igazolta, amit a doktornő írt. A WC-nél a fal vakolata le lesz verve,
ezzel ez is megoldott lesz.
Kiss Árpád: Annyira vizes, szerinte azt le kell bontani.
Gaál Albert: Nem kell, ha le lesz verve a vakolat és újra vakolják, az elég lesz.
Varga Zsuzsanna: Természetesen megvárják előtte, míg megszárad. A hibák kijavítására
felkértek egy szerelőt, aki azt megígérte, a problémák elhárítása folyamatban van.
Tűzvédelmi felülvizsgálást 2009. év óta nem találtak. Most elkészült.
Kiss Árpád: Minden elhasználódott, nagyon régi a víz és a villanyvezeték. A központi
fűtés is legalább negyven éves. Mindent fel kellene újítani, különválasztva a rendelőt és a
lakást.
Jó lenne, ha lenne erre pályázat.
Varga Zsuzsanna: Szerinte lesz, majd a pályázati részben visszatérnek rá. Tehát a tető
meg lett javítva, a lépcsőre azt mondják, hiába kennek rá bármit, az is le fog onnan jönni.
Kiss Árpád: A villanyszerelésre is kért az önkormányzat árajánlatot?
Varga Zsuzsanna: Arra, hogy legyen egy főkapcsoló, hogy a konnektor meg legyen
javítva, a bojler feljebb legyen téve, illetve, hogy lehessen működtetni. A szabványossági
felülvizsgálat megtörtént, a kézmosó szifonját még aznap megjavíttatta, a fűtésre egyelőre
nem tud mit mondani. A télen oda kell majd figyelni és rendesen befűttetni. A pincébe
pallón keresztül kell lemenni, de oda kell figyelni a fűtésre, hogy a doktornőnek ne kelljen
oda lejárnia, nem az ő, illetve az asszisztensének a dolga a fűtés. A kazán nem egy régi
kazán.
Domján Irén: Az egy jó kazán.
Varga Zsuzsanna: A rendelő előtti biztonságos parkolással nem tud mit kezdeni. Az
akadálymentesítést nem lehet itt, ezen a helyszínen megoldani. Az ivóvíz valami miatt két
helyen jön be, az egyiken van a vízóra, ami jelenleg látja el az épületet. A szerelő azt
javasolta, hogy tetessen fel az önkormányzat még egy vízórát, és ő attól csak a csapig viszi
el a vizet. A vízóra felkerült, ez az önkormányzatnak 37.500 Ft-jába került, illetve itt van a
víz árajánlat, ami 115.000 Ft. Azt javasolta, hogy mivel jelenleg jó a víz, illetve keveset
locsoltak, jó lenne egy kicsit altatni az ügyet. A doktornő azt kérte levélben, hogy fizesse ki
az önkormányzat az armatúrákat, amiket ő felszereltetett, amire azt válaszolta, hogy mivel
nem egyeztetett, ezt az önkormányzat nem fogja kifizetni, mivel az önkormányzatnak kell
abban dönteni, mennyi pénze van és nem utólagosan fizet. Ma kapott még egy levelet a
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doktornőtől, amiben azt írja, hogy tájékoztatást kér, a munkák elvégzéséről, illetve egy
tisztasági meszelést is kér, amiről eddig nem volt szó.
Varga Zsuzsanna: 170.000 Ft volt a tető rendbetétele, a víz árajánlat 115.000 Ft, a villany
195.000 Ft, költhetnek rá milliókat, a szerződésben egyébként az van – amit nem ő
kötött –, hogy a minimum feltételeket kell biztosítani. Nyilván az önkormányzaton múlik,
hogy mennyi az összeg, amit rá akarnak költeni, de már az előző testület szándéka is az
volt, de az ő szándéka is, hogy legyen egy másik orvosi rendelő, mert az ott lévőre sok
milliót rá lehet költeni, de kérdés az, hogy érdemes-e?
Kiss Árpád: Ez úgy lenne érdemes, ha az épület másik szárnya közösségi célokat
szolgálna. Akkor lehetne abban gondolkodni, hogy felújításra kerüljön.
Varga Zsuzsanna: Nem tudja, hogy lesz-e ilyen pályázat. De milyen közösségi célra
gondol a képviselő úr? Ő is gondolkodott már ezen, de mire gondol? Most akkor
kinyilvánítja, hogy nem fog odaköltözni.
Kiss Árpád: Maga ez a probléma itt kezdődött, hogy kivette a polgármester a lakást.
Varga Zsuzsanna: Akkor a képviselő úr szerint ő a hibás, azért mert a doktornő ezeket
csinálja? Meg, hogy valaki mögé állt és fűti őt reggeltől-estig?
Kiss Árpád: Közvetve igen.
Varga Zsuzsanna: És ennek értelme van? Mondta már, hogy a Szociális Otthon átadását is
azért nem pártolta, mert azt mondták, akkor a doktornő elmegy, és semmiképpen nem
akarta, hogy elmenjen. Úgy gondolja, hogy azért van egy határ, amit tolerálni tud, és ezt
másnak is tudnia kell. Nem tudja, hogy a képviselő úr hol áll, ne haragudjon, hogy ezt
mondja, de úgy látja, hogy be akarják bizonyítani, hogy alkalmatlan az önkormányzat
vezetésére. Szerinte erről van szó.
Gaál Albert: Sorra mennek el a kártyák.
Varga Zsuzsanna: Úgy gondolja, hogy nem bántotta a doktornőt, főleg szakmailag nem.
Ezzel iszonyú sok idő elmegy feleslegesen, szeretné inkább a munkáját végezni. Ő is sok
minden hall, de nem óhajt odaállni senki mögé sem. Nem akarta elküldeni azorvos, miért
akarta volna? Ez el sem hangzott a hat falunak a megbeszélésén. Nem akarja a falut orvos
nélkül hagyni. Ez neki miért lenne jó? Az egyéni szempontjait igyekszik a falu érdekeivel
összeegyeztetni. Nem a személyes dolgokat kell előre tolni. Ezt másnak is tudnia kellene,
hogy a falu érdeke az első.
Kiss Árpád: A lényegen nem változtat, az épület felújításra szorul.
Varga Zsuzsanna: Tudja, hogy nagyon rossz állapotban van. Ezt aláírom, ezt már negyven
éve tudja mindenki, de amilyen helyzetben van az önkormányzat jelenleg, milliókat
beletenni nincs értelme. Próbálják megoldani, amit nagyon muszáj. Itt az új rendelő a
szándék.
Javasolta, hogy a képviselő-testület hagyjon jóvá 300.000 Ft keretet az orvosi rendelő
felújítására.
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A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
60/2015. (VIII. 11.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
300.000 Ft-ot különít el a szentgyörgyvölgyi orvosi
rendelő felújítására. A felújítással érintett munkák
különösen:
 tető rendbetétele,
 vízvezeték rendszer felújítása,
 villamoshálózat felújítása.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
munkák megrendelésére, a szükséges szerződések
aláírására, a teljesítésigazolás után az összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:
5./

2015. december 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Pályázati lehetőségekről tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az utakra, járdákra
vonatkozó pályázatot az önkormányzat nem tudta benyújtani, mert csak olyanokra lehetett
pályázni, ami aszfaltozott volt, önkormányzati tulajdonban, itt viszont állami útról volt szó.
A falugondnoki autó pályázaton nyert az önkormányzat.
Kiss Árpád: Az utak állapota nagyon rossz, évek óta nem történt semmi.
Varga Zsuzsanna: Az önkormányzat kap megint adósságkonszolidációs pénzt, kb. 6,5
millió forintot. Van most egy nagyon kedvező ajánlat 5 cm vastag aszfaltra. Mi lenne, ha
erre költené az önkormányzat?
Kiss Árpád: Ez egészen addig tökéletes, amíg személyautóval mennek. Ha bemegy a
nagytraktor már vége.
Varga Zsuzsanna: Akkor a Kógyári úttal semmi sem lesz?
Kiss Árpád: Csinálják meg, de egészen addig fog tartani, amíg a kamionok be nem
mennek, vagy a mezőgazdasági vállalkozók a nagy gépeikkel.
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Varga Zsuzsanna: El kell dönteni, mire használja fel az önkormányzat ezt a 6,5 millió
forintot.
Kiss Árpád: Az orvosi rendelőt is megcsinálhatná ebből az önkormányzat.
Varga Zsuzsanna: Igaz, akkor mondja tovább. Lesz a szociális pályázat szeptemberben.
Amikor a volt polgármester és az országgyűlési képviselő itt volt, akkor azt mondták, hogy
az önkormányzati lakás legyen az új orvosi rendelő. Ő ezt nem nagyon támogatná, mert
akkor megint egy különálló épületet kellene fenntartani. Azt szeretné, hogy ha az
megoldható, a doktornő is azt javasolta, hogy a szociális otthon bővítésekor kellene ott
kialakítani a rendelőt. Esetleg lehetne két célt is meghatározni az adósságkonszolidációs
pénzhez és akkor el lehetne osztani az összeget.
Kiss Árpád: Szociális célra kétharmad, vízrendezésre egyharmad arányban javasolta a
megosztást.
Gaál Albert: Akkor legyen vízrendezés, csapadék elvezetésre 2,5 millió forint, a szociális
ügyre 4 millió.
Varga Zsuzsanna: A szociális pályázat várhatóan szeptemberben jelenik meg. El kell
dönteni, hogy az új orvosi rendelő az otthonban legyen-e. Ha ott lesz kialakítva és
esetlegesen a későbbiekben az orvosi körzetek összevonása miatt megszűnik, akkor is tudja
az intézmény más célra használni a kialakított helyiségeket. Működési költségekben pedig
eleve jóval olcsóbban jönne ki az önkormányzat
Javasolta, hogy az összeg egészségügyi célra 4 millió forint összegben, víz- és
csapadékelvezetésre 2,5 millió forint összegben kerüljön meghatározásra.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
61/2015. (VIII. 11.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására az önkormányzat – amennyiben azt a
pályázati feltételek lehetővé teszik – nyújtsa be pályázatát,
az alábbi célokra:
 szociális- és egészségügyi célra 4 millió forint
összegben,
 víz- és csapadékelvezetésre 2,5 millió forint
összegben.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
Határidő:

2015. december 31.
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Felelős:

6./

Varga Zsuzsanna polgármester.

Falugondnoki autó cseréjének finanszírozása.
(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: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ha októberben kerül
majd értékesítésre az önkormányzati falugondnoki autó, akkor vélhetően olyan nagy kínálat
lesz, hogy lehet, hogy nem kapná meg az önkormányzat azt az összeget, amit most
megkaphatna. Volt állapotfelmérésen az autó, 2,4-2,7 millió forintot ér. El lehet adni előbb
az autót?
dr. Tüske Róbertné: Igen. A Hivatal egyeztetett a működési engedélyt kiadó hatósággal,
ahol elmondták, hogy eladható az autó, de az ellátást biztosítani kell, vagy használati vagy
bérleti szerződéssel kell egy gépkocsit biztosítani.
Varga Zsuzsanna: Mennyiért hirdesse meg az önkormányzat az autót?
Kiss Árpád: Ahogy nézte, 2,8 millió forint környékétől indulnak most ezek az évjáratú
autók. Van szórás bőven. Szerinte 2,5-2,6 millió forint teljesen reális ár.
Varga Zsuzsanna: Javasolta 2,6 millió forintért meghirdetni az autót.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
62/2015. (VIII. 11.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a falugondnoki
autó eladásra kerüljön.
b) A képviselő-testület az autó eladási árát 2,6 millió forint
összegben javasolja meghirdetni.
c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az autó
értékesítésével.
Határidő:
Felelős:
7./

2015. október 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Fűtéskorszerűsítés lehetősége a művelődési házban.
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(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
Varga Zsuzsanna: Véleménye szerint a fűtéskorszerűsítés lehetősége a művelődési
házban jelenleg nem aktuális az önkormányzat anyagi helyzete miatt, ezért nem javasolta
annak tárgyalását.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
8./

Szentgyörgyvölgyi Sportegyesület működése.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sportegyesület
megalakult a településen. Az önkormányzat idei költségvetésében nem szerepel a
sporttevékenység támogatása, egyelőre szponzorok finanszírozzák a működést. Három
szakosztály alakult. Labdarúgó, teke és a fiatalok kérésére az OFFROAD terepjáró
szakosztály. Azt kérték, hogy első lépésben a falunapon szeretnék bemutatni az autóikat, a
pálya melletti földön. Ez egy érdekes dolog lenne. A jövőben szeretnének versenyeket, ami
szerinte elég jó bevétel lenne a falunak. Azt kérte tőlük, hogy csak olyan helyen legyenek,
ahol nem zavarják a lakosságot. Kinéztek egy helyet, ahol az önkormányzatnak van
erdőtulajdona, csak ki kell tisztítaniuk. Ott lehetne egy pálya, ahol tudnak gyakorolni,
versenyeket rendezni. Természetesen a rendőrséggel egyeztetnek. Sok dolog van még, de
szerette volna most a képviselő-testület elé vinni, hogy ez a három szakosztály működik a
Sportegyesületben. Egyelőre nem kerül az önkormányzatnak pénzbe, csak néha-néha a
falubuszt veszik igénybe. Talán a későbbiekben majd tudja őket támogatni az
önkormányzat.
Gaál Albert: Terepjáró pályának a templom mögött is van egy terület, ami érdekesebb
lenne, mint az, amit kinéztetek.
Varga Zsuzsanna: A templom állagának nem tenne jót.
Gaál Albert: Véleménye szerint nem befolyásolja azt.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
9./

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

Varga Zsuzsanna: A beiskolázási támogatással kapcsolatos döntését a képviselőtestület elhalasztotta. Úgy gondolja, hogy csak az életvitelszerűen itt élő gyermekek és
fiatalok kapjanak támogatást, olyan összegben, mint a tavalyi évben. Arról is dönteni
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kellene, hogy most kapják meg, vagy majd karácsonykor. Javasolta, hogy szeptember
hónapban legyen kifizetve a támogatás.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
63/2015. (VIII. 11.) sz. Kt. határozat:
a)

b)
c)
d)
e)

A képviselő-testület a 2015/16. tanévre a településen
életvitelszerűen élő gyermekek részére, egyszeri
beiskolázási támogatást nyújt, az alábbiak szerint:
- óvodások:
5.000 Ft/fő,
- általános iskolai tanulók:
10.000 Ft/fő,
- középiskolai tanulók:
15.000 Ft/fő,
- főiskolai hallgatók:
20.000 Ft/fő.
Az intézményi ellátást, tanulmányok elkezdését,
folytatását igazoló iskolalátogatási igazolás feltétele a
beiskolázási támogatásnak.
Az érettségire épülő szakképzésben résztvevő tanulót a
középiskolai tanulókkal egy tekintet alá kell venni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők nem vehetik igénybe a beiskolázási
támogatást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
beiskolázási támogatások kifizetésére.

Határidő:
Felelős:
10./

2015. szeptember 30.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Területrendezési, területtisztítási munkák a településen.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Szmolicza Tamás
vállalkozó már végzett önkormányzati területeken bokrozási, tisztítási munkákat. A
tisztításból keletkező faanyagért a vállalkozó 200.000 Ft-ot fizetett. Most lennének ismét
munkálatok, amelyért a vállalkozó 1.000.000 Ft-ot fizetne az önkormányzatnak, és lenne
majd még egy harmadik munkavégzés is.
Ismertette az érintett helyrajzi számokat.
Javasolta a munkák elvégzését.
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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64/2015. (VIII. 11.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Szmolicza Tamás
Csesztreg, Petőfi út 26. sz. alatti vállalkozó
Szentgyörgyvölgy község területén, az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanokon bokrozási, tisztítási
munkákat végezzen.
b) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Szmolicza
Tamás vállalkozó a munkák egyrészét már elvégezte.
c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
munkák megrendelésére, a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester
a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 15,40 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

