
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgyörgyvölgy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2015.
február 11-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel a nemesnépi művelődési házban
megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 
Jelen voltak: Varga Zsuzsanna polgármester,

Gaál Albert alpolgármester,
Domján Irén, Láng András, Kiss Árpád képviselők.

  
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Tüske Róbertné jegyző,

Pászti Imréné pénzügyi vezető.

Varga  Zsuzsanna polgármester  megállapította  a  képviselő-testület  határozatképességét,
mert  a képviselő-testület  5 tagjából  5 fő megjelent.  A polgármester  a képviselő-testület
ülését megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi javaslatot. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendeket fogadta el:

N A P I R E N D E K

1./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

2./ Közétkeztetés biztosítása 2015. évtől.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

3./ IKSZT beruházás, a beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvétel.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

4./ Szentgyörgyvölgyi Református Egyházközség kérelme.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

5./ A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

6./ Lenti Kistérségi Társulás működése. 
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző. 
7./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről. 
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(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kiss Árpád az Ügyrendi Bizottság elnöke. 

8./ Képviselői kérdések, hozzászólások.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 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. Van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz?

Kiss Árpád: Miért van szükség a módosításra?

Varga  Zsuzsanna:  Azért,  hogy  ne  legyen  patt  helyzet,  ha  a  képviselő-testület
döntésképtelen.  Eddig  is  voltak  olyan  döntések,  amelyben  átruházott  hatáskörben  a
polgármestert döntött, arról is kellett tájékoztatni a képviselő-testületet, és ebben az esetben
is, kell majd tájékoztatást adni. 

A polgármester  szavazásra  tette  fel  a  kérdést,  ki  támogatja  az  írásos  előterjesztésben
szereplő rendelet tervezet jóváhagyását. 

A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (II. 12.)

önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

2./ Közétkeztetés biztosítása 2015. évtől.
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(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.  A  mai
képviselő-testületi  ülésen  a  képviselők  tehetnek  módosító  javaslatot  az  ajánlattételi
felhíváshoz. Az előző ülésen már részéről elhangzott, hogy szeretné, ha két évre szólna a
pályázati kiírás. Van-e a módosításra javaslat?

Kiss Árpád: Ugyanaz a kiírás, mint a régi, csak egy év helyett két év lesz?

Varga Zsuzsanna: Igen, és ő szeretne még egy módosító javaslatot tenni. A felhívásban
szerepel, hogy igazolni kell a szakképzett alkalmazott meglétét, ő ezt úgy változtatná meg,
hogy a szakképzett alkalmazott meglétének igazolására akkor van szükség, amikor valaki
elnyeri a pályázatot. 

Kiss Árpád: Egy szakképzett alkalmazott?

Varga  Zsuzsanna:  Az  ajánlati  felhívásban  benne  van,  hogy  a  helyettesítésről  is
gondoskodni  kell.  A  szakképzett  alkalmazott  biztosítására  május  1-jétől  van  szükség,
amikor valaki a pályázatot elnyeri. 

Kiss Árpád: Ez most miért lesz így?

Varga Zsuzsanna: Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlő feltételeket kell biztosítani az
induláshoz,  annak  is,  aki  jelenleg  nem  üzemel.  A  GÓNA  Kft  egyszer  már  volt
közszolgáltató, azért nem üzemel egész évben, mert egyszer már elvették tőle a lehetőséget.
Ő így tartja igazságosnak. 

Kiss Árpád: Az igazságos az lenne, ha annak az 56 embernek a véleményét ismernék. 

Varga Zsuzsanna: Felmérést kellett volna végezni. 

Kiss Árpád: Volt róla szó, de mindegy. Így akkor biztosan a GÓNA Kft lesz a nyertes,
főleg a módosítás alapján. 

Varga Zsuzsanna: Semmi nincs eldöntve, általában a többség dönt. Nyilván mindenkinek
meg vannak az ésszerű érvei. 

Domján Irén: Azért gondolták, hogy ne a GÓNA Kft legyen, mert egyszer már váltott tőle
a képviselő-testület. 

Varga Zsuzsanna: És akkor ki főzött nála?

Domján Irén: Nem a szakácson múlott. 
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Varga  Zsuzsanna:  Barabás  Csaba  akkor  bérelte  a  konyhát,  nem  hiszi,  hogy  bárki  is
beleszólt, hogy a bérlő mit és hogyan főzött. 

Kiss Árpád: Szerinte nem változott azóta a helyzet semmit. Véleménye szerint felesleges
így kiírni a pályázatot, a GÓNA Kft lesz a nyertes, felesleges ezen vitatkozni. 

Varga Zsuzsanna: Nem vitatkoznak. Sem akkor, sem most nem a GÓNA tulajdonosa fog
főzni. 

Kiss Árpád: Az idősek otthonának vezetője is elmondta a múltkor a véleményét, volt egy
kérése. 

Varga Zsuzsanna: Az idősek otthonának vezetője akkor is a Gódorékra szavazaott, amikor
leváltotta  őket  a  képviselő-testület.  Most  is  vannak  minőségi  problémák  az  étkezésben
folyamatosan,  de  ahogy  az  idősek  otthonának  vezetője  is  elmondta,  ennyi  pénzből
tökéleteset nem lehet csinálni, de a lehető legjobbra kell törekedni. 

Kiss Árpád: Az ár most sem fog dönteni majd?

Varga  Zsuzsanna:  Nemcsak  az  fog  dönteni.  Barabás  Csaba  is  emelné  a  díjat,  hiszen
dietetikust kellett alkalmazni, ez emeli a költségeket. 

Kiss Árpád: Ha nem számít az ár!

Varga  Zsuzsanna:  Az,  hogy  nem  számít  az  ár,  egy  jó  mondás,  de  vannak  olyan
kötelezettségek is az önkormányzatnál, hogy akkor vagy mindig számítson az ár, vagy ne
számítson. Ha nála számít, amikor őt kell felelősségre vonni, akkor számítson majd máskor
is,  amikor  más  ügyekben  döntött  a  korábbi  képviselő-testület,  és  akkor  nem számított,
hogyan költik el a pénzt. Erről ennyi a véleménye. 

Kiss Árpád: Rendben. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott módosítás
szerint az írásos előterjesztésben szereplő ajánlati felhívás jóváhagyását. 

A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

a) A  képviselő-testület  jóváhagyja  a  határozat  mellékletét
képező közétkeztetési ajánlatkérést, azzal a módosítással,
hogy  az  ajánlathoz  csatolandó  adatok  között  az  utolsó
francia bekezdés az alábbiak szerint módosul:

 nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő szakképzett
alkalmazottat alkalmaz 2015. május 1-jétől. 
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b) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
ajánlatkérés aláírására. 

Határidő: 2015. február 18.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 

dr. Tüske Róbertné: Abban is dönteni kell a képviselő-testületnek, hova legyen kiküldve
az ajánlati felhívás. Ezelőtt 5 helyre lett kiküldve, hárman adtak be közülük ajánlatot. 

Varga  Zsuzsanna:  Mivel  Barabás  Csaba  és  a  GÓNA  Kft  között  volt  a  legtöbb
hozzászólás, ezért javasolta részükre megküldeni.   

Kiss Árpád: Legyen kiküldve még Bajánsenyére a Berek Vendéglőbe és a Határ Csárdába,
ők is csinálnak közétkeztetést. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerint a
közétkeztetési ajánlat megküldését. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

8/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

a) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2015. május 1-
jétől 2017. április 30-áig szóló közétkeztetés biztosítására
vonatkozó  ajánlatkérés  az  alábbi  vállalkozásoknak
kerüljön kiküldésre:

 Barabás Csaba vállalkozó Salomvár, 

 GÓNA Kft Szentgyörgyvölgy, 

 Berek Vendéglő Bajánsenye, 

 Határ Csárda Bajánsenye.
b) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az

ajánlatkérés kiküldésére, az ajánlatok beérkezése után az
ajánlatok képviselő-testület elé terjesztésére. 

Határidő: 2015. március 23. és 2015. április 10. 
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 

3./ IKSZT beruházás, a beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvétel.
(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)
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Varga  Zsuzsanna:  A  képviselők  az  írásos  előterjesztést  megkapták.  Szeretné
elmondani, hogy a pályázathoz és a pénzügyi kötelezettségvállaláshoz nincs semmi köze,
ezt az előző képviselő-testület fogadta el. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez?

Pászti Imréné: A képviselő-testületnek az önerő összegére 4.000.000 Ft hitelfelvételre van
szüksége, a többi hitel a pályázati támogatás összege. A számlavezető pénzintézet – a Dél-
Zalai Takarékszövetkezet – ajánlata szerint éven belüli hitel felvétele történne, beruházás
megelőlegezési hitelként. 
A hitel kamatának ajánlata a mindenkori jegybanki alapkamat + 3 %. 
Ismertette a képviselő-testülettel a hitelajánlatot. 

dr.  Tüske  Róbertné:  Amennyiben  a  képviselő-testület  a  hitelfelvétel  mellett  dönt,
ingatlanfedezetre van szükség. Az önkormányzatnak olyan forgalomképes ingatlana, amely
fedezetként  megfelelne  nincs,  korlátozottan  forgalomképes  ingatlanai  viszont  vannak.
Ahhoz,  hogy  valamelyik  korlátozottan  forgalomképes  ingatlan  fedezet  lehessen,
forgalomképessé kell a képviselő-testületnek tenni, amit határozathozatallal tud megtenni. 

Varga Zsuzsanna: Melyik épület lehetne fedeze?

dr. Tüske Róbertné: A régi iskolaépület, az óvoda épülete, az orvosi rendelő épülete, a
művelődési ház vagy a szolgálati lakás. 

Varga Zsuzsanna: Javasolta, hogy az iskola épülete legyen az ingatlanfedezet. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerint az
iskola épületének forgalomképessé tételét. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

9/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  az  önkormányzat  tulajdonát  képező
szentgyörgyvölgyi  142.  hrsz-ú  ingatlan  korlátozottan
forgalomképes  törzsvagyonból  történő  átminősítésével
forgalomképes  vagyontárggyá  egyetért.  Az  ingatlan
jelenlegi megnevezése: általános iskola, a módosítás utáni
megnevezése: általános iskola. 

b) A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy
végeztesse el az ingatlan:

 korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyonból
forgalomképes vagyontárggyá történő átsorolását,

 a  változások  ingatlan  nyilvántartáson  és  az
ingatlan-kataszteren történő átvezetését.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 
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A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerint az
IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan egyrészt a pályázati támogatás összegének, valamint az
önrész összegéből 4.000.000 Ft-nak a hitelfelvételét. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

10/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

a) Szentgyörgyvölgy  Község  Önkormányzata  beruházás
megelőlegezési  hitelt  vesz  fel  a  Dél-Zalai  Egyesült
Takarékszövetkezettől (Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).

b) A  hitelfelvétel  célja:  a  szentgyörgyvölgyi  IKSZT
beruházás finanszírozása. 

c) A beruházás megelőlegezési hitel összege: 29.941.000 Ft. 
d) A hitel  folyósításának kezdete 2015. április,  törlesztés  a

támogatás összegének jóváírásakor. 
e) A  képviselő-testület  a  hitel  fedezetéül  felajánlja  az

önkormányzat  tulajdonában  lévő  142.  hrsz-ú,  általános
iskola megnevezésű, 4.856 m2 nagyságú ingatlanát.   

f) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
hitelfelvétel és a visszafizetés lebonyolításával. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 

4./ Szentgyörgyvölgyi Református Egyházközség kérelme.
(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?  Javasolta,  hogy  az  önkormányzat  járuljon  hozzá  a
templomfelújítási támogatás elszámolási határidejének módosításához, 2015. december 31-
éig. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja az szóban elhangzottak szerint
az elszámolási határidő módosítását. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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11/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

a) A képviselő-testület  az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról  szóló  14/2014.  (VI.  24.)  önkormányzati
rendelet  6.  § (3) bekezdése és a 7.  §-a alapján egyetért
azzal,  hogy  a  Szentgyörgyvölgyi  Református
Egyházközségnek  az  önkormányzat  által  2014.  évben
nyújtott  100.000  Ft  összegű  támogatás  –  a
szentgyörgyvölgyi  református  templom  felújításához  –
elszámolási  határideje  2015.  december  31-ére
módosuljon. 

b) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
támogatási szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 

5./ A polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása. 
(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:  Ismertette az írásos előterjesztést,  amit az ülésen osztott ki a
képviselő-testület tagjainak. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerint a
polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyását. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

12/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

A képviselő-testület a polgármester szabadság ütemtervét az
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.  

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester.

6./ Lenti Kistérségi Társulás működése. 
(Szóbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző. 

dr.  Tüske  Róbertné:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  Lenti  város
aljegyzője kereste meg az önkormányzatokat,  mint  a Lenti  Kistérség Többcélú Társulás
társult  településeit,  a  társulás  tagjainak  helyettesítésével  kapcsolatban.  Számos  esetben
előfordult,  hogy  a  társult  települések  polgármesterei  a  társulási  tanács  ülésén  való
megjelenésben  akadályoztatva  vannak,  ezért  az  egységes  és  jogszabálynak  megfelelő
helyettesítési gyakorlat kialakítása érdekében kéri a társulás tagjait, hogy gondoskodjanak
arról, hogy a képviselő-testületek hozzanak döntést arra vonatkozóan, hogy a polgármester
akadályoztatása esetén a képviselő-testület tagjai közül ki képviseli a települést a társulási
tanács  ülésén.  Mivel  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzata  szerint  az
alpolgármester  helyettesíti  a  polgármestert,  javasolta,  hogy  abban  az  esetben  is,  ha  a
polgármester  akadályoztatva  van  a  társulási  tanács  ülésén  való  részvételben,  az
alpolgármester helyettesítse. 

Varga Zsuzsanna: Egyetért a javaslattal. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzottak szerinti
helyettesítést. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

13/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

A képviselő-testület egyetért azzal, ha a polgármester a Lenti
Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Tanács  ülésén
akadályoztatva  van  az  ülésen  való  részvételben,  úgy  a
polgármestert az alpolgármester helyettesítse. 

Határidő: 2015. február 11.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester. 

7./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről. 
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kiss Árpád az Ügyrendi Bizottság elnöke. 

Kiss  Árpád:  Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  polgármester  és  a
képviselők  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségüknek  a  hatályos  jogszabályi  előírások
szerint eleget tettek.

Az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke  szavazásra  tette  fel  a  kérdést,  ki  támogatja  a  szóban
elhangzottak szerint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatást. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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14/2015. (II. 11.) sz. Kt. határozat:

A  képviselő-testület  jóváhagyja  a  helyi  önkormányzati
képviselők  vagyonnyilatkozatának  ellenőrzéséről  és
nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2015. február 11.
Felelős: Kiss Árpád az Ügyrendi Bizottság elnöke.

8./ Képviselői kérdések, hozzászólások.

Kiss  Árpád:  Megkereste  Balkai  László,  hogy  használhatja-e  az  önkormányzat
földjét vagy nem. Kaptak valamilyen értesítést a földhasználók?

Varga Zsuzsanna: Nem kaptak. 2013. évben volt képviselő-testületi döntés a használatról,
olyan információja van, hogy Balkai László úgy nyilatkozott, ha kell fizetni a használatért,
akkor nem használja. Beszélt másokkal is akik érintettek, minden most attól függ, hogy a
START munkaprogramban az önkormányzat melyik földterületeket akarja majd használni.
Az lesz most a következő fontos dolog, hogy a földhasználatokat az önkormányzat rendbe
tegye,  a múltkori ülésen elhangzott,  hogy az önkormányzat nem adja el a földeket, csak
bérbe adja. A korábbi döntések alapján a bérleti díj 70.000 Ft/hektár, vagy 3 Ft/m2. 
Úgy  tudja,  hogy  március  1-jétől  megváltozik  a  segélyezések  rendszere,  szeretné,  ha  a
jegyző erről tartana tájékoztatást.   

dr. Tüske Róbertné:  A szociális  ellátórendszer átalakítása során az állami szabályozási
hatáskörben nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok elválasztásra
kerülnek, a szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza
majd. A kötelező, állam által biztosított segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás
és  az  adósságkezelési  szolgáltatás,  2015.  március  1-jétől  megszűnik  továbbá  a
méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj. 2015. szeptember 1-
jétől  a  kötelező  óvodáztatás  bevezetésével  megszűnik  az  óvodáztatási  támogatás.  A
kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az
önkormányzat  szabadon  dönthet,  a  képviselő-testületnek  2015.  február  28-áig  kell  a
módosító rendeletet, vagy az új rendeletet megalkotni.  

Varga  Zsuzsanna:  Előzetesen  majd  egyeztetnek  a  képviselők,  ahol  véleménye  szerint
részletesen át lehet beszélni a lehetőségeket. 

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 17,50 órakor bezárta. 

K.m.f.
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dr. Tüske Róbertné Varga Zsuzsanna
jegyző polgármester 


