JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
december 15-én (hétfőn) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi
művelődési ház tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános
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,
Pászti Imréné pénzügyi vezető.

A lakosság részéről megjelent 3 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./

Önkormányzati utak használata (szállítójárművek).
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

2./

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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Önkormányzati utak használata (szállítójárművek).
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megkereste az
önkormányzatot a LANDER 2004 Kft képviselője, az önkormányzat tulajdonában lévő
95., 1151., 0237., 0246., 0280. és 0294. hrsz-ú utak igénybevételével kapcsolatban,
mivel a felsőszenterzsébeti erdőterületen végzett fakitermelésből származó fát ezen
útvonalon szállítják. Az utak igénybevétele 2014. december 15-től 2015. február 28-áig
tart.
Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vállalkozóval
megegyezett, hogy az utak használata miatt 1.000.000 Ft óvadékot, kauciót helyez el az
önkormányzat számláján a vállalkozó, az út állagának helyreállítása miatt. A vállalkozó
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vállalta, hogy a szállítási munkák befejezése után az utak állagát eredeti állapotra
helyreállítja, melybe beletartozik a burkolat anyagának megfelelő helyreállítása,
profilozása, esetleges kő pótlása, megerősítése, az útpadka és a vízelvezető árok
helyreállítása. Az utak állapotfelmérése megtörtént, arról a vállalkozó tájékoztatást
kapott. Abban az esetben, ha a vállalkozó teljesíti kötelezettségét, az önkormányzat az
1.000.000 Ft-ot vissza kell, hogy utalja a vállalkozó számlájára, amennyiben azonban
nem történik meg a helyreálltás, úgy az önkormányzat az 1.000.000 Ft-ot az utak
rendbetételére használhatja fel.
Ismertette a képviselő-testülettel a megállapodási szerződést.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak
szerinti feltételekkel, az ismertetett megállapodási szerződés jóváhagyását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
88/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
A képviselő-testület jóváhagyja Szentgyörgyvölgy Község
Önkormányzata és a LANDER 2004 Kft (9026 Győr,
Patak út 3.) között 2014. december 11-én létrejött
megállapodási szerződést, és egyetért annak aláírásával.
Határidő:
Felelős:
2./

2014. december 15.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Közétkeztetés biztosítása 2015. évben.
(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. Megkérte a
képviselőket és a jelenlévőket, mondják el véleményüket.
Szépné Cseke Lengyel Mária: Mint az idősek otthonának vezetője, elmondta, hogy
van összehasonlítási alapja a közétkeztetésben, hiszen már a negyedik vállalkozóval
dolgoznak együtt. Az ellátottak véleménye szerint vannak jobb és kevésbé jobb ételek,
viszont mindig elmondja az ellátottaknak, hogy szigorú előírások vannak a
közétkeztetésben, így nem lehet mindennap ugyanazt adni. Ha probléma van az étkezés
minőségével az otthonban, azt telefonon egyeztetni szokták a jelenlegi vállalkozóval,
mindig megtalálták a megoldást. Az otthonban előre megkapják az étrendet, ez azért is
jó, mert a reggelit és a vacsorát az otthon dolgozói állítják össze, így az étrendet
egymáshoz tudják igazítani. Az idősek otthona részéről meg vannak elégedve a jelenlegi
vállalkozóval, véleménye szerint a képviselő-testületnek a döntésnél az árat és a
szabályok betartását kell figyelembe venni.
Lőrinczné Nagy Renáta: Mint a házi segítségnyújtás gondozónője el tudja mondani,
hogy az ellátottak véleménye szerint valamikor jó, valamikor nem annyira jó az ebéd. A
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gondozottak azt mondják, hogy nem kell sok mennyiség, de az jó legyen.
Összességében meg vannak elégedve, de azt is tudják, hogy mikor melyik szakács főz.
Barabás Csaba vállalkozó: Ugyanazt főzik az idősek otthonába, amit a gondozottak
kapnak. Tudja, hogy néha vannak problémák, ezen változtatni is fognak.
Varga Zsuzsanna: Tud most dönteni a képviselő-testület?
Gaál Albert: Később döntsenek, amikor valamennyi képviselő jelen lesz.
Domján Irén: Véleménye szerint a jelenlegi vállalkozó jól főz, azt is elmondta, hogy a
problémákat megoldják, változtatni fognak, ha arra van szükség.
Láng András: Akkor döntsön a képviselő-testület, amikor valamennyi képviselő jelen
lesz.
Varga Zsuzsanna: Javasolta, hogy a képviselő-testület 2015. január 31-éig kössön
határozott időre szerződést a jelenlegi vállalkozóval, az előterjesztés mellékletét képező
tervezet szerint, és a 2015. januári képviselő-testületi ülésen térjen vissza a képviselőtestület a napirend tárgyalására.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak
szerint szerződés kötését a közétkeztetés biztosításra a jelenlegi vállalkozóval.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
89/2014. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:

a)

b)

b)

A képviselő-testület a „Szentgyörgyvölgy község
közigazgatási területén az Idősek Otthonában a déli
meleg főétkezés (hétköznap és hétvégén), valamint
az önkormányzat általnyújtott szociális étkezés
(ebéd hétköznap) keretében a közétkeztetés
biztosítása 2015. január 1-jétől 2015. december 31éig” tárgyú ajánlattételi eljárásban a bírálati
határidőt 2015. január 31-ére módosítja.
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.
január 31-éig” tárgyú megállapodást Barabás
Csaba Salomvár, Vass J. út 8. sz. alatti
vállalkozóval köti meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:

2014. december 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 14,30 órakor
bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

