JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.
január 26-án (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 (14,20 óráig) képviselők.

Távol maradt:

Gaál Albert alpolgármester.

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Tüske Róbertné jegyző.

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./

Szociális szövetkezetbe tag delegálása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

2./

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

3./

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

4./

A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának és a hivatalt
létrehozó megállapodásának módosítása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

5./

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

6./

Települési utak használata.
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(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./

Szociális szövetkezetbe tag delegálása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.

Varga Zsuzsanna: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a képviselők tájékoztatást
kaptak a szociális szövetkezetről. Akkor elhangzott, hogy a szociális szövetkezet
megalakulásával a közmunka programot szeretné kivezetni az állam. 2016. évben
– reményei szerint – együtt fog még működni a Start közmunkaprogram és elindul a
szociális szövetkezet. A működtetéshez és a fejlesztésekhez mindenképpen pályázati
forrásokra lesz szükség. Elhangzott az elmúlt ülésen és döntés is született róla, hogy az
önkormányzat belép a szociális szövetkezetbe, így az önkormányzatnak egy tagot kell
delegálni. Javasolta, hogy az önkormányzat Láng András képviselőt delegálja majd a
szociális szövetkezetbe.
Láng András: Elfogadja a delegálást.
Varga Zsuzsanna: Megköszönte, és javasolta a delegálás jóváhagyását. Elmondta, hogy a
2016. évi Start program úgy épül fel, hogy két közmunka program fog indulni. A
mezőgazdasági és a falukarbantartási program, a zöldterület kezelés. A zöldterület
kezelésbe 5 falunak a közmunkásai kerülnek foglalkoztatásra, Szentgyörgyvölgy a gesztor
település. Teljesen átdolgozásra került a mezőgazdasági programban a termék struktúra, új
vezető lesz, mivel az előző vezető nyugdíjba megy. Vélhetően Liszkay Balázs
szentgyörgyvölgyi lakos lesz az, aki a program élére áll, ő elég határozott egyéniség. A
termék struktúra úgy került átdolgozásra, hogy átgondolásra került, mit szeretne majd a
szociális szövetkezet átvenni. A piackutatás során az derült ki, hogy az aszalt és szárított
zöldség és gyümölcs az, ami jól eladható, ez irányba fog lépni az önkormányzat. Az
értékesítés lesz a szövetkezetben, a termelés és a gyártás a Start munkaprogramban. A
szociális szövetkezetbe olyan munkaerőre lesz szükség, akik jól és megbízhatóan
dolgoznak.
Kiss Árpád: Akik a szociális szövetkezetben fognak majd dolgozni, ők a minimálbért, akik
a közmunka programban, ők a közmunkás minimálbért fogják kapni?
Varga Zsuzsanna: Igen. Úgy gondolja, hogy a szövetkezetbe lesz majd olyan munkaerő,
hogy működni fog a rendszer, és akár még a csökkent munkaképességű emberek is
foglalkoztathatók lesznek. A szövetkezetnél üzleti vállalkozásról van szó.
Kiss Árpád: Az állam mennyi támogatást ad a szövetkezetre? A dolgozók bruttó bérét
megadja?
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Varga Zsuzsanna: Még nem lehet tudni, milyen lesz a pályázat. A maximum, ami eddig
volt, az az, hogy a bérek 50 százalékát fizették. Attól is függ, hogy milyen hosszú lesz a
program, adókedvezmény és egyéb kedvezmények is vannak a szövetkezetek számára.
Kiss Árpád: Nem úgy volt, hogy 100 százalékig megtérítik a munkabéreket, de csak egy
évig finanszírozzák?
Varga Zsuzsanna: Még nem lehet tudni, hogy mi lesz a kiírásban. A fenntartási időszak is
ott lesz, amit már a szövetkezetnek kell majd finanszírozni.
A zöldterület kezelés programba lett tervezve egy kistraktor, egy fűkasza, a mezőgazdasági
programban majd több mindent lehet venni, aszalószekrény, szeletelő gépet, lepárlót, egyéb
dolgokat. A programban majd különböző esszenciákat, párlatokat, tinktúrákat is fognak
gyártani.
Kiss Árpád: Ki tudja ennek a technológiáját?
Varga Zsuzsanna: Ő is tud tinktúrát és esszenciát csinálni, ezek nem olyan bonyolult
dolgok. Ő is sokkal jobban részt fog venni a programban. A szakmai vezetést a közmunka
programban a falugazdász fogja ellátni, mivel nincs olyan ember az önkormányzatnál a
programban, aki mezőgazdasági végzettségű.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen és 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2016. (I. 26.) sz. Kt. határozat:
Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata elvi döntést hoz
arról, hogy a Szentgyörgyvölgy községben megalakuló
szociális szövetkezetbe az önkormányzat részéről tagként
Láng András képviselőt delegálja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 30.
Varga Zsuzsanna polgármester.

A képviselő-testület üléséről Láng András képviselő 14,20 órakor távozott, így a jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 3 főre változott.
2./

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 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.
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Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az elmúlt
évben 1.000.000 forintot nyert a rendkívüli önkormányzati támogatáson, azonban a
fennmaradó majdnem 1.000.000 forintot vissza kell fizetni és kb. 2.300.000 forint hitele
maradt az önkormányzatnak, ezek a tételek az idei évre is át fognak húzódni.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az írásos előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
3./

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.
(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 határozati javaslat jóváhagyását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
2/2016. (I. 26.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület a jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában elfogadja.
b) A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatát 2016. február 1-jétől szükségesnek tartja,
ahhoz hozzájárul.
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c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, és a
felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot terjessze
a képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:
4./

2016. március 31.
Varga Zsuzsanna polgármester.

A Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának és a hivatalt
létrehozó megállapodásának módosítása.
(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: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a családsegítőés gyermekjóléti szolgálat – a korábbi elképzelésekkel ellentétben – nem a hivatal
szervezeti keretein belül fog működni, hanem Csesztreg Község Önkormányzata lesz a
családgondozók munkáltatója, a csesztregi polgármester fogja gyakorolni a munkáltatói
jogokat. Mindezek alapján a hivatal alapító okiratának és a hivatalt létrehozó
megállapodásnak a módosítása szükséges, az írásos előterjesztés szerint.
Ismertette a képviselő-testület tagjaival a módosításokat, melyet a képviselő-testület tagjai
az ülésen megkaptak.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
3/2016. (I. 26.) sz. Kt. határozat:
a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosító okiratát és az alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a
határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
b) A képviselő-testület a Csesztregi Közös Önkormányzati
Hivatal hivatalt létrehozó megállapodásának módosítását
a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
c) Az alapító okirat módosítása, és a hivatalt létrehozó
megállapodás módosítása 2016. február 5. napjától lép
hatályba.
d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosító okiratok aláírására.
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e) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
Magyar Államkincstár felé küldje meg a szükséges
dokumentumokat
a
törzsadattári
nyilvántartás
módosítására.
Határidő:
Felelős:

5./

2016. február 5.
Varga Zsuzsanna polgármester,
dr. Tüske Róbertné jegyző.

Pályázati lehetőségekről tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester.
Varga Zsuzsanna: Mindenképpen beszélni kell az idei pályázati lehetőségekről.

Kiss Árpád: Elmondta, hogy beszélt a Tiszteletes Úrral, aki elmondta neki, hogy a házi
segítségnyújtást lehet, hogy átvenné az egyház, hiszen ott több az állami támogatás
összege. Ő elmondta neki, hogy a képviselő-testületnek kellene ezt elmondani, a Tiszteletes
Úr mondta, hogy beszélt a polgármester asszonnyal, így majd kiderül, mi lesz a pályázatok
sorsa.
Varga Zsuzsanna: Beszélt a házi segítségnyújtással kapcsolatban a református egyház
képviselőjével. Ők nem tudták volna közalkalmazottként átvenni a dolgozókat. Ma kapott
információt arról, hogy február 1-jétől megvan a működési engedély, így a társulás el tudja
látni a feladatot, a gondozónőket áthelyezéssel átveszik, ugyanazon feltételekkel, ami most
van. Emelkedtek a térítési díjak, ezek azonban vélhetően akkor is emelkedtek volna, ha
továbbra is az önkormányzat működteti a szolgáltatást.
Ismertette a képviselő-testülettel a térítési díjakat.
A képviselő-testület döntött az átadásról, ha úgy alakul, hogy a református egyházzal is
menne az együttműködés, az jövő év január 1-jétől lehet.
A pályázatok lassan indulnak, főleg a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) pályázatai lettek kiírva. Az önkormányzatnál a legjobban preferált pályázat az orvosi
rendelő építése, kialakítása lenne. Itt volt többször a tervező, aki elmondta, hogy ad majd
egy szakvéleményt arról, hogy ahol most van a rendelő, az az épület orvosi rendelő céljára
nem alkalmas, nem lehet akadálymentesíteni, nem felel meg azoknak a dolgoknak, ami
jogszabályi előírás. A tervező azt javasolja, hogy a volt általános iskolának a jobb oldali
különálló részében legyen az orvosi rendelő. Erről készült egy tervezett rajz, amit szeretne
a képviselő-testületnek bemutatni.
A polgármester bemutatta a képviselő-testületnek és részletes tájékoztatást adott a
jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező tervről.
Varga Zsuzsanna: A másik kiemelt projekt a szennyvízelvezetési, szennyvízkezelési
program, amire még nem írták ki a pályázatot. A pályázat benyújtásához és amúgy
egyébként is mindenképpen el kell készíteni a települési szennyvízkezelési programot.
Gondolni kell arra is, hogy ha nem lesz megoldva ez a probléma, akkor a jövőben a
talajterhelési díjjal is számolni kell.
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A képviselő-testület a napirendben döntést nem hozott.
6./

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

Varga Zsuzsanna: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jelzés érkezett hozzá,
hogy Kógyárban a gázkútra rakják le a fát. Katasztrofális helyzet van ott, beszéltek a
falugondnokkal az ott lévőkkel, akik közül az egyik személy úgy nyilatkozott, hogy pár nap
múlva elhordják onnan a fát. A gond csak az, hogy a méhészek már szóltak, hogy megint
össze fogják vágni az utat úgy, mint a múltkor. Senki nem kér engedélyt az út használatára,
a tárolásra, és most még olyan helyzet is van, hogy olyan helyen van a fa, ahol bármikor
előfordulhat gázszivárgás. Nem lehet egy gázkútra rárakni a fát, főleg engedély nélkül.
Mondtak egy nevet, hogy ki az, aki mondta, hogy a fát oda le lehet rakni, viszont az illető
személy ezt kikérte magának. Úgy gondolja, hogy valamilyen elvi álláspontot kellene
kialakítani a képviselő-testületnek a hasonló ügyekben, el kellene dönteni, hogy mi legyen
a közterületre történő pakoláskor.
dr. Tüske Róbertné: A hasonló ügyek elkerülése végett a súlykorlátozás megoldás lehet,
az önkormányzati utakra az önkormányzat rendelheti el a korlátozást.
Kiss Árpád: Javasolta, hogy az önkormányzat rendeljen el súlykorlátozást az
önkormányzati utakra, és a közútkezelő tulajdonában lévő utakra is kérje a közútkezelőt,
hogy rendelje el, hiszen akkor lehet szankcionálni.
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
4/2016. (I. 26.) sz. Kt. határozat:
a) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az
önkormányzati utakra – ahol az szükséges –
súlykorlátozás kerüljön bevezetésre.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges előzetes intézkedéseket, felméréseket végezze
el, és terjessze a javaslatot döntéshozatal céljából a
képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

2016. március 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 15,10 órakor bezárta.
K.m.f.
dr. Tüske Róbertné
jegyző

Varga Zsuzsanna
polgármester

