JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
november 24-én (kedden) 17,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi
művelődési házban megtartott közmeghallgatásáról.

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

dr. Tüske Róbertné jegyző.

A lakosság részéről megjelent 26 fő.
Varga Zsuzsanna polgármester megállapította a képviselő-testület határozatképességét,
mert a képviselő-testület 5 tagjából 5 fő megjelent. A polgármester a közmeghallgatást
megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1./

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./

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

Varga Zsuzsanna: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket a
2015. év történéseiről.
A tájékoztató anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
Tájékoztatta a jelenlévőket – a „Szentgyörgyvölgy Község Díszpolgára” cím alapításáról és
adományozásáról szóló 4/1998. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján –, hogy a képviselő-testület tervezi díszpolgári cím adományozását Dr. Seli Géza
volt szentgyörgyvölgyi háziorvos részére. Az önkormányzati rendelet alapján az előzetes
javaslatot a képviselő-testület közmeghallgatás keretében a lakossággal ismerteti, és a
közmeghallgatáson elhangzottakat figyelembe véve a képviselő-testület a cím
adományozásáról a következő ülésén dönt.
Megkérte a jelenlévőket, mondják el véleményeiket, javaslataikat, tegyék fel kérdéseiket.

Márkus József lakossági hozzászóló: A közmunka program keretében működött a
kertészet. Tudja, hogy ennek elsődleges célja a foglalkoztatás volt, de azt kérdezné, hogy
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mennyire sikerült a programot rentábilisan működtetni, és a pályázat meddig tart még? Az
állatorvosi lakás kinek a tulajdonában van, vagy ha az önkormányzat nem adta el, mennyi a
bérleti díj jelenleg? A szociális otthon mennyire van kihasználva, mennyit kell fizetni
valakinek most, ha el szeretne menni az otthonba?
Szépné Cseke-Lengyel Mária intézményvezető: Nem 100 százalékos a kihasználtsága az
idősek otthonának, hanem több, mert a 27 férőhelyen jelenleg 28 lakó van. A térítési díj
84.600 Ft/hó jelenleg.
Varga Zsuzsanna: Az állatorvosi lakás az önkormányzat tulajdona, az önkormányzatnak
van rendelete a lakbérekről, a rendelet m2-ben határozza meg a bérleti díjat. Pontos díj
összeget most nem tud mondani, de utána néz, és meg fogja majd mondani.
Kiss Árpád: Véleménye szerint 11-12 ezer forint lehet a bérleti díj összege.
Gaál Albert: Nincs annyi a bérleti díj, kb. 5-6 ezer forint.
Varga Zsuzsanna: A közmunkáról annyit, hogy nincs az országban olyan közmunka
program, amely rentábilisan működik, hiszen az állami támogatás a 10 emberre több mint
13 millió forintot jelent. Ezt kitermelni nem lehet, főleg olyan terményekkel nem, ami sok
kézi munkát igényel, és a zöldség, a kertészet ilyen. Ha nagyobb területen gazdálkodna az
önkormányzat, nagyüzemi körülmények között, akkor talán a fele összeg kitermelhető
lenne. Az idei évben még nem ért véget a program, sok zöldséget termeltek, most a
feldolgozásból van tökmagolaj, savanyú répa, savanyú káposzta. Az idei év tanuló év volt.
Ferincz József munkaprogram vezető: Ahogy a polgármester asszony elmondta, az idei év
tanuló év volt, neki is. Egy biztos, jövőre másképp csinálják. Attól függetlenül, hogy első
év volt az idei, annyira rossznak nem látta a helyzetet, ahogyan egyesek látták. Biztosítottak
a falunak – annak, aki igényt tartott rá – szinte a piaci ár feléért jó minőségű zöldséget.
Némi bevétele is lett az önkormányzatnak, bizonyos terményekből sajnos több lett, mint
amire igény volt. Okosabbak már, jövőre már termény szerkezettel, jobban széthúzva az
egyes zöldséges érési periódusát reméli, hogy még több és még szélesebb választékban
tudják a lakosságnak biztosítani a zöldséget, mert igény volt rá. Első helyen mindig a
szentgyörgyvölgyi lakosság lesz a jövőben is, ami ezen felül még eladható lesz, azt viszik
piacra. Jövőre jobban koncentrálnak majd a feldolgozásra, meg lesz rá a lehetőség. Több
fajta terményben gondolkodnak majd jövőre, remélhetőleg.
Varga Zsuzsanna: Egyeztettek a felvásárlókkal, a Borostyán Szociális Szövetkezet sokkal
több dolgot vinne, ha volna, ezért a termékskálát próbálják mozdítani, hogy igény lesz rá.
Az államnak is az a célja, hogy a közmunka program úgymond saját lábra álljon 2-3 év
múlva, ezt beruházásokkal is segítik, de még így sincs egyetlen olyan szociális szövetkezet
sem – hiába áll több lábon – amelyik nyereségesen működik, vagy nullára kijön. Egyenlőre
az állam támogatja a programot.

Kiss Mihályné lakossági hozzászóló: A kertészethez annyi hozzászólni valója van, hogy
meg kell figyelni, hogy mit, mikor kell elvetni, mert azon nagyon sok múlik, hogy mikor
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van termés és milyen termés. Amikor későn van vetve és sok minden van mindenhol, akkor
már nem lesz eladható. Ha korán van vetve, akkor lehet hasznot húzni.
Varga Zsuzsanna: Az idei évben a program március 1-jén indult. Kimaradtak az őszi
szántások, az őszi munkálatok. Tavasszal, nyár elején kapkodás volt, az a csoda, hogy
ennyi mindent elő tudtak állítani. Most már tudott dolog, hogy jövőre folytatódik a
program, az őszi munkálatokat ősszel végzik, egy kicsit helyre kerültek a dolgok.
Kiss Mihályné lakossági hozzászóló: Nem szégyen kérdezni, mert kell kérdezni attól, aki
tudja. Vannak a településen idősebb emberek, akik régen is kertészkedtek, van
tapasztalatuk hozzá. Talán jobban fog menni, ha kérdeznek. Nem kellene palántát venni, ha
időben el van vetve a mag. Ez már haszon. A földet már most elő kell készíteni, amikor a
magokat elvetik, ne hideg földbe vessék, mert tönkremegy a mag. Most kell felkészülni a
munkákra.
Varga Zsuzsanna: Erre is gondoltak, tettek el magokat. Egyrészét így is meg kell venni, de
sok mindent nem. Igyekezni fognak a jövő évben is.
Géczi Árpád lakossági hozzászóló: Miért nem működik az együttműködés a háziorvossal?
Miért van az orvos és a polgármester között ellentét? Tanult, értelmes emberek, miért nem
ülnek össze, és beszélik meg a dolgokat. Ez így nagyon nem jó. Az emberek egészségének
a rovására is mehet a dolog, ha elmegy az orvos.
Varga Zsuzsanna: Nem megy el az orvos, miért menne el? Nincs azon, hogy elmenjen az
orvos.
Géczi Árpád lakossági hozzászóló: Az kellene, hogy megegyezzenek, összehangolják a
működés, tanult embereknél menni fog ez.
Varga Zsuzsanna: Nem akar most személyeskedni, mondhatnák azt, hogy nem tudni,
melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. A mai képviselő-testületi ülésen is foglalkozott a
kérdéssel a testület, nem szeretné ezt az állapotot fenntartani.
Géczi Árpád lakossági hozzászóló: Nem is jó ez senkinek.
Láng Józsefné lakossági hozzászóló: Az ebédhez miért nincs gyümölcs? Amikor az
Abbáziából hordták, akkor sokszor volt, most nincs.
Láng András: Sajnos nem tud rá válaszolni, az étlapot nem ő írja. Az étlapot a dietetikus
írja, továbbítja a kérelmet.
Szépné Cseke-Lengyel Mária: Lehet, hogy azért nincs most annyi gyümölcs, mert a
dietetikussal az idősek otthonának komplett étlapja van egyeztetve. Általában az otthonban
gyümölcs reggel és este van. Az otthonban azért egy héten egyszer-kétszer kapnak almát az
ebédhez, de nem tudja, hogy az éthordókban van-e.
Berke Elek lakossági hozzászóló: A polgármester olvassa fel a környezetvédelmi
beszámolót.
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A polgármester felolvasta a település környezeti állapotáról szóló beszámolót.
Berke Elek lakossági hozzászóló: Beszéljenek az illegális szemétlerakásról és a környezet
védelemről. Az önkormányzat csinálja az illegális szemétlerakást. Ami betont felszedtek a
ravatalozónál, oda van borítva az út bal oldalára. A falu végén a táblák jók lennének
begyújtósnak a kazánba, mert úgy van beleszórva. Felsőszenterzsébet felé az út jobb
oldalán ott az árokban a kivágott faág és a bokrok. Azt miért nem vitték el? Mert abból nem
volt haszna valamelyik vállalkozónak? Vagy ki vágta azt ki?
Varga Zsuzsanna: Szólt már az embereknek, hogy szedjék össze a dolgokat, a többinek
utána fog nézni.
Berke Elek lakossági hozzászóló: Lenne még egy kérdése. Mennyit fizet a polgármester az
orvos lakásért, mert bérli? Van saját lakása, miért oda költözik be?
Varga Zsuzsanna: Nem költözött be, csak ott vannak a bútorai.
Berke Elek lakossági hozzászóló: Van saját lakása. Ki szavazta meg?
Varga Zsuzsanna: A képviselő-testület.
Berke Elek lakossági hozzászóló: Szomorú, hogy ilyen testület van.
Varga Zsuzsanna: Ez miért zavarja a felszólalót? Fizeti …
Berke Elek lakossági hozzászóló: Még nem végzett. A falukép hogyan néz ki? Mindenhol
a dzsungel van. Amit kivágtak a Szmoliczáék a faluban, a falu határában, azt ki takarította?
Varga Zsuzsanna: Az önkormányzat és a vállalkozó. Amikor dzsungel volt, akkor ki
tartotta karban?
Berke Elek lakossági hozzászóló: Nem volt ott dzsungel. Majd most lesz jövőre.
Varga Zsuzsanna: Jobb volt úgy, ahogy volt?
Berke Elek lakossági hozzászóló: Milyen lesz most a polgármester szerint? Van róla
fogalma? Ha lenne róla fogalma, akkor ilyet nem csináltatott volna.
Varga Zsuzsanna: Nem ért egyet a felszólalóval. A szemetet fel fogja szedetni, eddig is
kérte már ezt a dolgozóktól, ebben igaza volt a felszólalónak.
Berke Elek lakossági hozzászóló: Mi lesz a betonnal, ahol a táblák voltak régen a
faluvégen? Így beszélünk a környezetvédelemről?
Varga Zsuzsanna: Össze fogja szedetni.
Láng András: Úgy tudja, hogy ezelőtt 3 éve 7 millió forintért megcsinálták a kógyári utat.
Az nem okoz gondot a hozzászólónak?
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Berke Elek lakossági hozzászóló: Ő nem képviselő. Kérdezze meg a képviselőket.
Gaál Albert: Megkérdezné Berke Elektől, hogy amikor a főnökei letaroltak mindent, a
fákat, ami az önkormányzat tulajdona megpróbálták eltulajdonítani, akkor ott nem lesz
majd dzsungel? Fogják majd ők azt a területet tisztítani. Arról beszél, ami a Galla felé
megy ki.
Berke Elek lakossági hozzászóló: Beszéljen a főnökeivel, ne vele, ő egy beosztott. Nem is
beszélve arról, hogy az önkormányzat másnak a fáját vágatta ki. Hol van ott olyan széles
út? Ez egy személyes bosszú volt, semmi más.
Varga Zsuzsanna: Ezt kikéri magának. Berke Elek összes felszólalása viszonylag
személyes. Nem akart itt személyeskedni, de nagyon jól tudja itt mindenki, honnan fúj a
szél. Nem vágatta ki senki fáját, nem tudta, hogy az övé, nem volt személyes, senkinek a
részéről nem volt személyes, ezt visszautasítja.
Gaál Albert: A kivágott fa miatt rendőrségi ügy is volt, ott meg volt beszélve, mert
feljelentés volt, személyesen őt jelentették fel. A rendőrségen elmondott mindent.
Varga Zsuzsanna: Két ág levágása történt meg és egy 8 cm-es vadalma fa kivágása. Ennyi
történt. Ezért kártérítést fizetett a vállalkozó, ő pedig elnézést kért.
Kósa Zoltán lakossági hozzászóló: Kártérítést nem fizetett.
Varga Zsuzsanna: Kártérítést fizetett a vállalkozó.
Kósa Zoltán lakossági hozzászóló: Maradjanak ennyiben, ne részletezzék a dolgokat.
Varga Zsuzsanna: Részletezhetik nyugodtan.
Kósa Zoltán lakossági hozzászóló: Célirányos volt a dolog, miért ott kellett kezdeni. Ne
részletezzék a dolgokat. Soha nem volt az önkormányzati terület.
Varga Zsuzsanna: Ugye nem feltételezi róla a hozzászóló, hogy tudja azt, hogy melyik
terület kié, és direkt az ő területét fogja megcsonkítani.
Kósa Zoltán lakossági hozzászóló: Nem is foglakoznak ezzel, mert neki is van része a
területben. Csak miért ott kellett kezdeni és miért úgy. Azon kívül nagyon sok bozót van a
faluban, amit ki kellett volna vágni. Ne részletezzék a dolgokat, de abból pénzt nem láttak,
az biztos.
Varga Zsuzsanna: Hogy hogy nem láttak, aláírták. Ne mondja, hogy nem kapott
kártérítést, amikor előtte fizette ki a vállalkozó.
Kósa Zoltán lakossági hozzászóló: Valaki lehet, hogy kapott.
Varga Zsuzsanna: Megmondhatja név szerint is, hogy ki kapta a kártérítést.

6
A lakosság részéről több 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 17,55 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

