JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
november 26-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi
művelődési házban megtartott közmeghallgatásáról.

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.

Meghívottként megjelent: Dr. Gyarmati Lenke Márta háziorvos.
A lakosság részéről megjelent 30 fő.
Varga Zsuzsanna polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét,
mert a képviselő-testület 5 tagjából 4 fő megjelent. A polgármester a közmeghallgatást
megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1./

Közmeghallgatás.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bán Istvánné polgármester.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./

Közmeghallgatás.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket a
2014. év történéseiről.
A tájékoztató anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
Röviden elmondta az október közepe után történteket. Elmondta, hogy a védőnői,
rendőrségi, háziorvosi beszámolók ki lesznek függesztve az önkormányzat hirdetőtábláján.
A közterületek, a temető eddig is rendben volt tartva. Decembertől öt közfoglalkoztatott
lesz az önkormányzatnál, akik segítenek ellátni a feladatokat. Elmondta, hogy az IKSZT
felújításra benyújtott pályázatot az előző képviselő-testület nyerte, az idén elkészül a
nyílászárók cseréje. Önerőt kell biztosítani, jelenleg ez nem áll rendelkezésre, valószínűleg
hitelt kell felvenni. Újra működik a Kulturális Alapítvány, az alapítvány segítségével kerül
megrendezésre a Mikulás ünnepség és a karácsonyi műsor. A tervek szerint minden
hónapban megjelenik az újság, amelyben hírek és információk lesznek.
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Varga Zsuzsanna: A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatta a
lakosságot, elmondta, hogy az önkormányzat, a környezetvédelmet mindig is szem előtt
tartotta, a településen a települési szilárd hulladék elszállítása, valamint a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése biztosított. Az önkormányzat képviselőtestülete a környezet védelme érdekében értékelte a környezet állapotát, erről tájékoztatta a
lakosságot.
Kérte a jelenlévőket, mondják el véleményüket, tegyék meg hozzászólásaikat, kérdéseiket
Dávid Erzsébet lakossági hozzászóló: Az árkok nagyon rossz állapotban vannak. Nem
folyik el a víz, az úton ezáltal még több kárt okoz. Ezért ki kellene tisztítani az árkokat. Az
út javítása közben tönkretették az útpadkákat.
Varga Zsuzsanna: A közútkezelőt felkereste a problémával, azt mondták, hogy az útnak
domborúnak kell lenni, hogy a víz lefolyhasson róla. Az árkokat folyamatosan megpróbálja
tisztítani az önkormányzat.
Dávid Erzsébet lakossági hozzászóló: Kógyárban a híd két korlátja rossz állapotban van.
Ki kellene cserélni. Azonkívül van ott egy betemetetlen kút, az nagyon veszélyes.
Molnár László lakossági hozzászóló: A buszmegállók állapota nagyon rossz. Van –e
lehetőség azokat kijavítani?
Varga Zsuzsanna: Beszéltem Németh László lenti vállalkozóval, biztosít faanyagot,
tavasszal lesz rá lehetőség javítani a buszmegállókat valamint a játszóteret is. Nyárra
elkészül.
Kiss Mihályné lakossági hozzászóló: A hidak alatti árkokat kellene kitakarítani, mert nem
folyik el alattuk a víz. A mezőgazdasági gépek az útra felhordják a sarat. Szinte nem lehet
közlekedni a csúszós úton.
Varga Zsuzsanna: A mezőgazdasági forgalmat nem lehet kitiltani az utakról. A
vállalkozókkal beszéltem, időnként letakarítják a sarat.
Dr. Gyarmati Lenke háziorvos: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a körzet
átvétele után próbálta megfelelően berendezkedni a rendelőkben. Ez sikerült is. Teljesen
megfelelő a rendelők felszereltsége. Kérdése, hogy a rendelő akadálymentesítése
megtörténik-e a közeljövőben?
Varga Zsuzsanna: Azt tervezte a korábbi képviselőtestület, hogy az orvosi rendelő itt
működne a felújított IKSZT épületében. A doktornővel egyeztetünk, hogy lehetne ezt
megvalósítani.
Szépné Cseke Lengyel Mária intézményvezető: Pár szót mondana az Idősek Otthona
működéséről. Jelenleg egy pályázatukat elbírálták, de forráshiányra hivatkozva még nem
kapták meg a támogatást. A felújítás és akadálymentesítés után még tíz férőhellyel bővülne
az intézmény. Egy szintre hoznák a lakókat, ez nagy segítség lenne. Az idén történt
beruházás, padozatcsere, nyílászárók javítása, mosókonyha felújítása, szárítógép beszerzés.
Ha megvalósulna a bővítés, ideális körülmények lennének a lakóknak és a dolgozóknak is.
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Hodánics Péter református lelkész: A református templom felújítása folyik, a pénzt
pályázaton nyerték, reméli, hogy jövőre befejeződik. Idegenforgalmi szempontból a
templom látogatottsága nagyon magas. Erre lehetne építeni itt Szentgyörgyvölgyön.
A lakosság részéről kérdés, hozzászólás nem volt.
Varga Zsuzsanna: Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor mindenkinek köszönöm a
jelenlétet.
Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester
a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 18,10 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

