JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.
december 15-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi
művelődési házban megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi
üléséről.

Jelen voltak:

Varga Zsuzsanna polgármester,
Domján Irén, Kiss Árpád, Láng András képviselők.

Távol maradt:

Gaál Albert alpolgármester,

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Tüske Róbertné jegyző.

A lakosság részéről megjelent 5 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./

Háziorvosi szolgálat működése.
(Szóbeli és írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

2./

A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

3./

Szociális szövetkezetről tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

4./

Telenor szerződés antenna kihelyezésére.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

5./

A Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

6./

Belső ellenőrzés 2015. évi költségének jóváhagyása.
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(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
7./

Házi segítségnyújtásról tájékoztatás.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Háziorvosi szolgálat működése.
(Szóbeli és 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: Elmondta, hogy a képviselő-testület az előző ülésén tárgyalta a
háziorvosi rendelő bérleti szerződését, illetve nem tárgyalta, csak beszéltek róla, mivel
olyan javaslat volt az előző ülésen, hogy a napirend tárgyalásához kapjon meghívást a
háziorvos. A háziorvos a mai képviselő-testületi ülésre meghívást kapott, de nem jött el,
ezért javasolta, hogy kerüljön a napirendi pont ismételten elhalasztásra a következő ülésre,
hiszen azt gondolja, hogy a háziorvosnak is itt kellene lennie a tárgyalásnál. Megkapták a
képviselők a háziorvos levelét, van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása?
Kiss Árpád: A fűtéssel van probléma. Egészen addig, amíg az orvos lakás lakásként
funkcionált, a fűtéssel nem volt semmi probléma, mivel folyamatos volt a fűtés. Nappal az
önkormányzati dolgozó fűtött, este pedig az ott lakó háziorvos. Most van úgy, hogy az
asszisztens már reggel 7 órakor ott van a rendelőben. A hőmérséklet 18-19 fok körül van,
főleg hétvége utáni első napon. A háziorvosnak az a problémája, hogy nem tudja az
önkormányzat a jelenlegi fűtési rendszerrel azt a fokot biztosítani, amire szüksége van a
betegeknek. Ezt a jelenlegi rendszerrel nem lehet elérni, ezért működtet az orvos olyan
alternatív megoldásokat, ami kezeli a helyzetet. A háziorvost támogatni kell, hogy a
megfelelő hőfok biztosított legyen.
Varga Zsuzsanna: Sajnálja, hogy nincs itt a háziorvos, most akkor beszéljenek róla, vagy
ne?
Kiss Árpád: A fűtés kérdéséről igen.
Varga Zsuzsanna: A fűtés kétféle. Lehet olyan hőfokot biztosítani, hiszen ő is volt már a
rendelőben, amikor 24-25 fok volt még délután is, amikor a háziorvos már régen nem volt
ott.
Kiss Árpád: Jönnek a vérvételek. A betegnek a karát szabaddá kell tenni.
Varga Zsuzsanna: Van az önkormányzatnak egy feladatellátási szerződése. Abban az
önkormányzat azt vállalta, hogy a rendelési idő alatt biztosítja a megfelelő hőmérsékletet.
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Ha a háziorvos azt szeretné, hogy máskor is ilyen hőmérséklet legyen, akkor szerződést kell
módosítani. Ha a háziorvos azt mondja, hogy ez központi rendelő, akkor ez is legyen
rögzítve. Ha vérvétel van, szóljanak, és megoldják a hőmérsékletet. A háziorvos úgy
használja a rendelőt, hogy akkor jön és megy, amikor, neki ott mindig hőfokot kell
biztosítani?
Kiss Árpád: Igen. Ez így van.
Varga Zsuzsanna: Máshol is így van?
Kiss Árpád: Máshol is. Nincs olyan orvosi rendelő, ahol hideg van.
Varga Zsuzsanna: A másik öt településen – ami a körzethez tartozik – amikor jön-megy a
háziorvos, mindig meleg van?
Kiss Árpád: Máshol is így van. Ebből nem kell problémát csinálni, hogy az önkormányzat
nem tud biztosítani egy hőfokot. Nem hiszi, hogy ez probléma lenne egy önkormányzatnak.
Varga Zsuzsanna: Nem azt mondja, hogy nem akarja biztosítani azt, ami kell a
háziorvosnak, csak azt mondja, hogy …
Kiss Árpád: Mindettől függetlenül egy orvosi rendelő nem lehet hideg.
Varga Zsuzsanna: Más a rendelési idő és más az, amikor másra használja az orvos a
rendelőt.
Kiss Árpád: Mi másra, például a ma reggeli vérvétel ugyanúgy beletartozik.
Varga Zsuzsanna: Vérvétel egy hónapban egyszer van. Az asszisztens minden nap ott van
reggel fél nyolctól, akkor az önkormányzatnak minden nap 8 órában biztosítani kell azt a
hőfokot?
Kiss Árpád: Igen.
Varga Zsuzsanna: De nemcsak a szentgyörgyvölgyi önkormányzatnak dolgozik ott?
Kiss Árpád: Az egy más téma. Valakinek biztosítani kell, az részletkérdés, hogy kinek,
csak valamilyen úton-módon csináljanak az orvosnak megfelelő hőmérsékletet, ami az
ellátáshoz kell. Nem gondolja, hogy ez vita alapja kell, hogy legyen. Nem is érti, miért kell
ebből ügyet csinálni.
Varga Zsuzsanna: Például azért, mert a múlt hónapban az áram 30.000 Ft volt a
rendelőnél. Most azonban megint nincs itt a háziorvos, akinek elmondhatná. A múltkor is
beszélhettek volna ilyen alapon a képviselő-testületi ülésen, hogy a képviselők megbeszélik
a dolgokat, a háziorvos pedig nincs itt.
Kiss Árpád: Nem kell kiemelni az áramot, lehet mondani akkor a vizet is, hiszen a nyáron
az orvosi rendelő vízéről ment a m3-es tartálynak a feltöltése is. Azzal sem foglalkoztak,
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akkor most teljesen felesleges foglalkozni a 30.000 Ft-os villannyal. Ha 30.000 Ft kell
ahhoz, hogy a hőfokot tudják tartani, akkor … Aki bemegy az orvosi rendelő, aki elmegy a
mosdóba, tudják, hogy annak is milyen az állapota, az tragikus.
Varga Zsuzsanna: Nem tragikus a WC állapota.
Kiss Árpád: Úgy mondja, hogy hűvös, hideg van benne.
Varga Zsuzsanna: Minden rendelőben, a másik 5 faluban villany ventillátor van mind a
három WC-ben elhelyezve?
Kiss Árpád: Máshol meg tudják oldani, tudnak meleget csinálni.
dr. Tüske Róbertné: Véleménye szerint a polgármester arra gondol, hogy a többi
rendelőben akkor van meleg, amikor rendelési idő van, de ha a háziorvos egy másik napon,
rendelési időn kívül megy el a rendelőbe, akkor ott sem biztosított a fűtés.
Kiss Árpád: De amikor ott van az orvos, ott meleg van.
dr. Tüske Róbertné: A rendelési időben. A rendelési időben a szentgyörgyvölgyi
rendelőben is biztosított a megfelelő hőmérséklet.
Kiss Árpád: Ha reggel 7 órakor veszik le a vért, akkor reggel 7 órakor legyen a rendelőben
meleg. Nem hiszi, hogy ez probléma kell, legyen egy önkormányzatnál.
Varga Zsuzsanna: A reggeli 7 óra, havi egy alkalommal van.
Kiss Árpád: Akkor azon az egy alkalmon legyen meleg.
Varga Zsuzsanna: Az összes többi napon a napi 8 órás fűtést az önkormányzatnak kell
biztosítani, ha törik, ha szakad?
Kiss Árpád: Persze. Igen.
dr. Tüske Róbertné: Akkor is, ha nincs a rendelőben senki? Ha nincs rendelés, akkor is?
Mert akkor ezt a feltételt rögzíteni kell a feladatellátási szerződésben.
Kiss Árpád: Miért nem tudják biztosítani a megfelelő hőfokot? Ezt nem érti. Miért kérdés
ez egyáltalán.
dr. Tüske Róbertné: Azt is tisztázni kell, ha a jelenlegi módon nem lehet biztosítani a
mindennapos fűtést, akkor hogyan?

Kiss Árpád: Ahogy a hozzászólása elején elmondta, a nap 24 órájában fűtés volt a
rendelőben, mert laknak a lakásban. Korábban az volt, hogy a művelődési házban lesz a
rendelő. Ez a terv el lett törölve. Most jó, hogy van arra jövőbeni terv, hogy majd lesz

5
valahol új rendelő, de még nincs. Jelen pillanatban a régi rendelőben vannak, ha más
módon nem, akkor fűtő radiátorral kell megoldani, vagy más alternatív módon, de a
hőfokot biztosítani kell.
Varga Zsuzsanna: Akkor reggel 7 órától este valameddig a hőfokot az önkormányzatnak
minden nap biztosítani kell?
Kiss Árpád: Igen. Meg kell kérdezni a háziorvostól, hogy pontosan meddig van rendelés.
Igen, azokban az időpontokban, amikor ott rendelés van, vérvétel van, tartani kell a
hőfokot.
Varga Zsuzsanna: Itt most nem a rendelési időről van szó. Természetesen, amikor vérvétel
van, egy hónapban egyszer, amikor rendelési idő van, az önkormányzatnak természetesen
kötelessége tartani a hőfokot. De van olyan, hogy 4 napig nincs a háziorvos, akkor is 8
órában fűteni kell? Úgy gondolja a képviselő úr?
Kiss Árpád: Ha az asszisztens ott van, és van vérvétel …
Varga Zsuzsanna: Nincs ott az asszisztens és nincs vérvétel.
Kiss Árpád: Akkor biztosan nem kell.
Varga Zsuzsanna: Költségekről beszélnek. Nem sajnálja a háziorvostól. Az önkormányzat
mindent megtesz, amit kell, de itt költségekről és nem kis költségekről van szó.
Kiss Árpád: Igen, de ez az egészségügy. Itt kell a hőfok, nem hiszi, hogy ez vita tárgya
lenne.
Varga Zsuzsanna: Válasszák ketté ezt a dolgot. Ha ez központi rendelő és az
önkormányzatnak fűteni kell 8 órát naponta, akkor a másik 5 településnek is hozzá kell
járulni a költségekhez.
Kiss Árpád: Igen, nincs is ezzel probléma. Valamilyen módon elő kell állítani a hőfokot.
Az már részletkérdés, hogy melyik önkormányzat száll be a költségekbe. A hőfokot tartani
kell. Utána az, hogy belefizet a többi önkormányzat vagy nem, az már részletkérdés.
Varga Zsuzsanna: Az orvosi rendelőnek nagy a rezsi költsége. Havi 13.000 forint a
telefon, most havi 30.000 forint a villany, plusz a fűtés.
Kiss Árpád: Ha más módon nem tudják, akkor mit csináljanak? Be kell hozni a rendelőt a
művelődési házba, mert itt most nagyon jó az idő.

Varga Zsuzsanna: Nem miatta nincs itt a rendelő. A háziorvossal kellene beszélni, hiszen
neki kell megmondani azt, hogy mitől meddig óhajtja a fűtést és rendezni kell a rezsi
költségeket. Próbálta elmondta, hogy ő semminek az elrontója, csak üljenek le és beszéljék
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meg. De az, hogy állandóan a vagdalkozás folyik, hogy ez nincs, az nincs, az nem jó. Ő
nem megy oda megnézni a rendelő falára, hogy mikor mit csinálnak.
Kiss Árpád: A lámpaburákat is azért szerelte fel a háziorvos, hogy lehessen látni.
Varga Zsuzsanna: Igen, de előtte nem szólt az orvos, csak felszerelte.
Kiss Árpád: Ő ebből nem csinálna ügyet, problémát, hiszen nem rosszat csinált, hanem az
itt élő emberek, a betegek miatt kell a hőfok, a fény. Ez szerinte természetes dolog.
Varga Zsuzsanna: Igen, előzetes egyeztetés után.
Kiss Árpád: Ez már csak bürokrácia.
Varga Zsuzsanna: Az orvos szóról szóra követel az önkormányzattól minden rendeletet és
törvényt, akkor ki lehet mondani azt is, hogy a háziorvosi szolgálat fenntartója az
önkormányzat. Az épület tulajdonosa az önkormányzat. Akkor egyeztessen az
önkormányzattal. Köszönjük, ha megcsinálna, de egyeztetni kell előtte. Nincs köztük
semmiféle kommunikáció. Meghívta a képviselő-testületi ülésre, de egy szót nem szólt az
orvos, hogy nem jön el. A közmeghallgatáson pedig neki mondják, hogy milyen a viszony
a felek között, hogy ez megy a betegek rovására.
Kiss Árpád: Ő ezzel nem foglalkozna. A hőfokot biztosítaná, a villanyt fizetné és kész.
Nem foglalkozna a többi dologgal. Véleménye szerint ezek után a háziorvos sem
foglalkozna semmilyen személyes üggyel.
dr. Tüske Róbertné: Azt mindenképpen egyeztetni kellene a háziorvossal, hogy többször
jelzett a hivatal felé, hogy a rendelő villamoshálózata nem a legmegfelelőbb állapotban van.
Ha az orvos rácsatlakoztat a rendszerre akár olajradiátort, akár hősugárzót, azért azt
tisztázni kellene, hogy nehogy balesetveszély alakuljon ki, a rendszer egyáltalán elbírja az
ilyen jellegű fűtést?
Kiss Árpád: Az orvosnak nem az önös érdeke, hanem azt akarja, hogy az orvosi rendelő a
funkcióját normálisan betöltse.
dr. Tüske Róbertné: Ezzel nincs is semmi probléma, de egyeztetni kell amiatt, mert
többször jelzett a háziorvos a hivatal felé, hogy a villamoshálózattal gondok vannak.
Varga Zsuzsanna: A háziorvosnak is be kell tartani bizonyos szabályokat a megbeszélések
szerint, ő pedig teljesen közreműködő mindenben, nem óhajtja személyeskedés felé terelni
a dolgokat.
Kiss Árpád: Úgy tudja, hogy akár Resznek, akár Nemesnép tárt karokkal fogadná az
orvost, ha ott lenne a rendelő, mert ott jók a feltételek.
Varga Zsuzsanna: Ehhez szerződésmódosításra van szükség.
Liszkay Balázs lakossági hozzászóló: Véleménye szerint kommunikáció hiánya ez az
egész helyzet. Ha a háziorvos nem hajlandó beszélni a polgármesterrel, akkor beszéljen
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valamelyik képviselővel. Beszéljék meg a dolgokat, valakihez legalább normálisan
viszonyuljon. Nem azt mondja, hogy a polgármesterrel vagy valamelyik képviselővel van a
gond, nem tudja, hogy kivel, esetleg a doktornővel, de csak a kommunikáció hiányát látja.
Most volt itt egy beszélgetés, tudják a képviselők, hogy mit kellene tenni, de mégsem
történik semmi. A fűtésről meg az a véleménye, ha 3 napot kihagynak, akkor nem fűti fel
másnap a fűtő 19-20 fokra az épületet, az biztos. Ebben is egyeztetni kell, ha biztosítani kell
az asszisztensnek a 8 órás munkaidőt, akkor a többi önkormányzat is szálljon be a
költségekbe. Azt ő sem tartja jónak, hogy olyan fűtőberendezéseket használjanak, ami
kétszer annyit fogyaszt, mint amibe a fűtés kerülne. Meg kellene bízni valamelyik
képviselőt, hogy egyeztessen a doktornővel, véleménye szerint az orvos részéről sem
korrekt, hogy most nincs itt, hiszen kapott meghívást, itt kellene lennie.
Cseke Elek lakossági hozzászóló: Olyan dolog nincs más a világon, amit pénzért nem lehet
megvásárolni, mint az ember egészsége. Ne legyen vita a polgármester és a háziorvos
között, beszéljék meg a dolgokat, hiszen az orvos 6 településnek az egészségügyi dolgait
rendezi.
Liszkay Balázs lakossági hozzászóló: Kezdhetne akár máshol is hétfőn az orvos, ahol
jobban meg tudnák oldani a fűtést a hétvége után.
Cseke Elek lakossági hozzászóló: Úgy kell minden dologhoz viszonyulni, hogy leülnek és
megbeszélik. Olyan nincs, hogy nincs megoldás.
Varga Zsuzsanna: Véleménye szerint a vitát kár folytatni, meg fogják oldani a dolgot.
Sámpár Kata lakossági hozzászóló: Véleménye szerint nem az a baj, hogy a fűtő nem akar
fűteni, hanem az, hogy nem tudja, mikor van ott pontosan a rendelőben a háziorvos. Ki van
írva egy rendelési idő, de lehet, hogy az orvos többet tölt a rendelőben. Erről azonban ha
nem szól senkinek, akkor honnan tudja a fűtő?
Kiss Árpád: Azt nem lehet kiszámítani, hogy mikor van a rendelőben az orvos.
Varga Zsuzsanna: Elhangzott, hogy napi 8 órában legyen meleg a rendelőben. Egyeztetni
kell a háziorvossal és a többi fenntartó önkormányzattal. Javasolta, hogy Kiss Árpád
képviselő egyeztessen a doktornővel arról, hogy mikor tartózkodik a rendelőben és mikor
kell az önkormányzatnak fűteni.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
2./

A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet.
(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. Egészen új
rendelet tervezet van, mert a jelenleg hatályban lévő rendelet már eléggé elavult.
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Kiss Árpád: Az 5. § (4) bekezdésében szerepel, hogy szemetet a kihelyezett konténerben
lehet elhelyezni. Javasolta, hogy kerüljön beépítésre a konténer mellé a szemetesedény,
mert a szentgyörgyvölgyi temetőben szemétgyűjtő edények is vannak elhelyezve. Korábban
szó volt arról, hogy átnézik a sírokat a temetőben, és amelyik egy kicsit is veszélyes, ott
jelzik a hozzátartozók felé.
Varga Zsuzsanna: A mostani rendeletbe ez már szerepel. Kérése, hogy az urnafal is
kerüljön nevesítésre, mivel az is elkészült a temetőben.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015. (XII. 31.)
a temetőről és a temetkezésről
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
3./

Szociális szövetkezetről tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Start
közmunka programot az állam szeretné szociális szövetkezeti formába átvinni. A szociális
szövetkezet speciális formát jelent, amelynek célja a munkanélküli vagy hátrányos
helyzetben lévő emberek számára munkafeltételek teremtése, illetve szociális helyzetük
javításának elősegítése. Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket
és elismeri az önállóságukat. A szövetkezeti törvény szabályozza a szövetkezet alapítását.
A közmunka program és a Start közmunka program is vélhetően hamarosan kifut és
átalakul szociális szövetkezeti programba, amit az állam egy bizonyos ideig támogat. A
szociális szövetkezetet pár éven belül azonban önállóan kell működtetni, itt egy üzleti
dologról van szó. Alapító tag közé az önkormányzatot is be kellene venni. Ezen dolgozik,
de szerette volna tájékoztatni a képviselő-testületet, és kérdi, hogy intézheti-e ebben a
formában a dolgokat. Nem szeretné felvenni a szövetkezetbe azokat az embereket, akik
nem dolgoznak. Egyelőre még marad a Start közmunka program, a szövetkezetbe olyan
embereket kell felvenni, akik valóban termelnek és dolgoznak. A hátrányos helyzet ebben
az esetben a munkavállalásban lévő hátrányos helyzetet jelenti, például az 50 év felettiekre,
a 8 osztályt végzettekre, gyermeküket egyedül nevelőkre vonatkozik.
Varga Zsuzsanna: A Start programban csak regisztrált munkanélkülieket lehet
foglalkoztatni. Reméli, hogy egy jó programot sikerül kidolgozni és ez lehetne
Szentgyörgyvölgynek az igazi munkahelyteremtése.
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Kiss Árpád: A Start program meddig lesz még?
Varga Zsuzsanna: Folyamatos a program, a jelenlegi program február végéig tart, március
1-jétől indul az új. Mellette indulna a szociális szövetkezet is, állami támogatással. A
mezőgazdasági program mellett van, azonban vannak egyéb lehetőségek is, például piac
lenne az aszalt termékekre is. Olyan termékeket kell termelni, amivel tömegében lehet
kilépni a piacra, feldolgozással együtt. A Start program nem alkalmas a feldolgozásra,
értékesítésre nem lehet így dolgozni, ezért a szövetkezeti forma az, amivel előbbre lehet
lépni. Most lesznek majd a pályázati kiírások, ezért szerette volna, ha a képviselő-testület
dönt ebben a kérdésben.
Kaszás Iván lakossági hozzászóló: Ha a szövetkezet nem termel nyereséget, ha deficittel
számol, akkor van valami garancia a hiányra?
Varga Zsuzsanna: Üzleti vállalkozás, ami üzleti alapon megy. Az első pár évben
támogatja az állam. A mostani pályázat vélhetően két éves periódust fog támogatni, ahol a
munkabérek felét, illetve az építkezéseket fogja támogatni. Két évig folyamatos lesz,
remélhető, hogy utána is lesz még pályázati lehetőség, de egy idő után elvárja az állam,
hogy a kezdő tőkével olyan üzleti vállalkozás jöjjön létre, amelyik eltartja magát. Ha nem,
akkor ugyanúgy veszteséges lesz, mint egy gazdasági társaság. Reméli azonban, hogy erre
nem fog sor kerülni.
Javasolta, hogy az önkormányzat lépjen be a szociális szövetkezetbe.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
132/2015. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat tagként
belépjen a megalakuló szociális szövetkezetbe.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szociális szövetkezet létrehozásakor a szükséges
nyilatkozatokat megtegye, a dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

4./

2016. március 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Telenor szerződés antenna kihelyezésére.
(Szóbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megkereste az
önkormányzatot a Telenor, a víztoronyra szeretnének antennát feltenni. Ajánlottak egy
összeget, 350.000 Ft/év összegben, véleménye szerint ennél többet kérhetne az
önkormányzat. A víztorony és a terület az önkormányzat tulajdona. Javasolta a szerződés
megkötését, azonban ebben a kérdésben még egyeztetni kell.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
133/2015. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Telenor cég
antennát helyezzen el az önkormányzat tulajdonát képező,
Szentgyörgyvölgy településen lévő víztornyon.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Telenor céggel való egyeztetésre, valamint a szerződés
tervezet képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő:
Felelős:
5./

A Lenti Kistérség
módosítása.
(Írásos előterjesztés)

Többcélú

2016. január 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.
Társulása

Társulási

Megállapodásának

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:

134/2015. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
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a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:
6./

2015. december 21.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Belső ellenőrzés 2015. évi költségének jóváhagyása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzés
ellátása az önkormányzatnál kötelező feladat. A belső ellenőrzés 2015. évi költsége az
önkormányzatra vonatkozóan 20.000 Ft, javasolta az összeg átutalását a hivatal számlájára.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
135/2015. (XII. 15.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület az önkormányzat vonatkozásában a
belső ellenőrzés költségét 2015. évre vonatkozóan 20.000
Ft összegben jóváhagyja.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az összeget a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal
számlájára utalja át.
Határidő:
Felelős:
7./

2015. december 15.
Varga Zsuzsanna polgármester.

Házi segítségnyújtásról tájékoztatás.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

dr. Tüske Róbertné: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a házi
segítségnyújtás feladatellátás a társulás keretében nem január 1-jétől, hanem vélhetően
2016. február 1-jétől fog indulni, a működési engedélyeztetés miatt. Január hónapra az
önkormányzat még jogosult lesz állami támogatás leigénylésére.

12
Varga Zsuzsanna: A gondozónőket a társulás áthelyezéssel átveszi, közalkalmazottként
fognak a továbbiakban is dolgozni, a bérük nem fog változni, és az új szabályok szerint 5 fő
ellátása fog tartozni a feladatkörükbe. Így ha valaki visszamondja az ellátást, akkor is
biztosított lesz a 2 gondozónő foglalkoztatása. Azért is szerette volna ez elmondani, mert
véleménye szerint vannak félretájékoztatások a településen. Nem fog változni fővonalában
semmi, sőt a szakmai felügyelet, a szakmai segítség sokkal jobb lesz, mert olyan helyről
fogják a gondozónők az irányítást kapni, akik szakmailag felkészültek.
A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
Mivel több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ülésén nem hangzott el, a polgármester
a megjelenést megköszönve, a képviselő-testület ülését 14,45 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

