
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentgyörgyvölgy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2015.
október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési
házban megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

 
Jelen voltak: Varga Zsuzsanna polgármester,

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

 
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Tüske Róbertné jegyző.
 
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./ Őrség Határok Nélkül Egyesületből való kilépés.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

2./ Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

3./ Házi segítségnyújtás ellátása 2016. évtől.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

4./ Az önkormányzat  hitelállományának  felülvizsgálata.  Az önkormányzat  2015.  évi
költségvetésének módosítása.
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

5./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet. 
(Írásos előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

6./ Kazán vásárlása az Idősek Otthonába.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 
7./ Polgármesteri tájékoztató.
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(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

8./ Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése 2016. évtől. 
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

9./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Nemes Kálmán polgármester. 

10./ Képviselői hozzászólás.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Őrség Határok Nélkül Egyesületből való kilépés.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

dr. Tüske Róbertné: Tájékoztatta a képviselő-testületet az Őrség Határok Nélkül
Egyesület  tagsági  viszonyának  2015.  október  31.  napjával  történő  megszüntetésével
kapcsolatos  megkeresésről.  Mivel  a  2020-ig  tartó  pályázati  ciklusban  a  térség
önkormányzatai már nem az Őrség Határok Nélkül Egyesületen, hanem a Lenti és Térsége
Vidékfejlesztési  Egyesületen  keresztül  tudnak  pályázni  a  LEADER  forrásokra,  így  az
egyesületi tagsági viszony megszüntetése indokolt. A kilépéshez szükséges nyilatkozatot az
önkormányzat számára az egyesület megküldte, melyet aláírás után kell eljuttatni az Őrség
Határok Nélkül Egyesülethez, melynek eredményeként az önkormányzat egyesületi tagsága
október 31. napjával megszűnik. 
Javasolta a tagsági viszony megszüntetését. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.

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

75/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata 2015. október
31-ével kilép az Őrség Határok Nélkül Egyesületből. 

b) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
kilépési nyilatkozat aláírására.

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

2./ Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés.
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(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

dr. Tüske Róbertné: A képviselő-testület az előző napirend kapcsán döntött arról,
hogy a 2014-2020-as időszakban a LEADER szervezetek megye határokhoz való igazodása
miatt  az  eddigi  LEADER HACS feladatokat  ellátó  Őrség Határok Nélkül  Egyesületből
2015. október 31. napjával kilép. Helyette javasolt a településnek csatlakozni az újonnan
alakult Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesülethez, mely a 2014-2020-as időszakban a
térség LEADER programmal kapcsolatos feladatait és egyéb vidékfejlesztési feladatokat lát
el.  A  csatlakozási  szándékot  2015.  október  31.  napjáig  jelezheti  az  önkormányzat  az
egyesületnél. Javasolta a képviselő-testületnek az egyesülethez való csatlakozást. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.

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

76/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

a) Szentgyörgyvölgy  Község  Önkormányzata  a  Lenti  és
Térsége Vidékfejlesztési  Egyesületbe  (8960 Lenti,  Deák
Ferenc utca 4.) be kíván lépni. 

b) Az  önkormányzat  az  egyesület  célját/céljait  elfogadja,
valamint  az egyesület  alapszabálya  alapján az  egyesület
tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja. 

c) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
belépési nyilatkozat aláírására. 

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

3./ Házi segítségnyújtás ellátása 2016. évtől.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

Varga  Zsuzsanna:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  felmerült  annak
lehetősége, hogy a szentgyörgyvölgyi önkormányzat és a márokföldi önkormányzat a házi
segítségnyújtás  feladat  ellátását  2016.  évtől  a  Zalamenti  és  Őrségi  Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény útján, az intézményt fenntartó társuláshoz való csatlakozással
oldja meg. Javasolta, hogy a képviselő-testület egyeztessen az intézménnyel a feladatellátás
részleteiről. Egy szándéknyilatkozat jóváhagyásával az egyeztetéseket meg lehet kezdeni,
végleges döntést a képviselő-testület a novemberi ülésén hozhat, amikor már ismert lesz,
hogy tud-e az önkormányzat  a  társuláshoz csatlakozni,  vagy feladatellátási  szerződéssel
oldható meg a közös feladatellátás. 
Javasolta az egyeztetések megkezdését az alapszolgáltatási intézménnyel. 
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A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslat
jóváhagyását. 

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

77/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

a) A  képviselő-testület  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy
2016. január 1-jétől a házi segítségnyújtás feladatellátást a
Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
útján,  az  intézményt  fenntartó  társuláshoz  való
csatlakozással kívánja megoldani.

b) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az
intézménnyel  való  egyeztetésre  a  feladatellátásra
vonatkozóan. 

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

 
4./ Az önkormányzat hitelállományának felülvizsgálata.  A 2015. évi költségvetés

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: Az önkormányzat által 2015. évben felvett, a pályázati önerőhöz
szükséges  hitelből  még  marad  2.380.748  Ft  visszafizetési  kötelezettsége,  amit  2015.
december 31-éig kellene visszafizetni. Az önkormányzat jelenleg nem áll rosszul anyagilag,
azonban  vélhetően  a  még  ezévben  fizetendő  kötelezettségek  miatt  nem biztos,  hogy  a
visszafizetési kötelezettségnek eleget tud tenni. Egyeztetett a hitelt nyújtó pénzintézettel,
ahonnan olyan információt kapott, hogy hozzájárulnak a hosszabbításhoz. Ahhoz, hogy az
önkormányzat  be  tudja  nyújtani  az  átváltoztatási  kérelmét  a  hitelre  rövid  távú  hitelről
hosszú  lejáratú  hitelre,  a  képviselő-testületnek  határozatot  kell  hozni.  Javasolt,  hogy  a
biztonságos  gazdálkodás  érdekében  az  önkormányzat  nyújtsa  be  kérelmét  az
átváltoztatásra, két évi időtartamra. 

dr.  Tüske  Róbertné:  Amennyiben  a  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  kéri  a  hitel
átváltoztatását,  a  kérelmet  legkésőbb  november  20-áig  be  kell  nyújtani  a  Magyar
Államkincstárhoz,  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekhez  történő  hozzájárulás  miatt.
Ahhoz, hogy a kérelem benyújtható legyen,  módosítani  kell  az önkormányzat  2015. évi
költségvetését és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség adatait. 
Ismertette a képviselő-testülettel a módosításokat. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

78/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

a) Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Dél-Zalai  Egyesült
Takarékszövetkezetnél fennálló beruházás megelőlegezési
hitelre  vonatkozó  szerződését  Szentgyörgyvölgy Község
Önkormányzata  folyamatos  likviditásának  elősegítése
érdekében  a  következő  feltételekkel  kéri
meghosszabbítani:

1. 2016.  január  1-jétől  2017.  december  31-éig  a
jelenleg  fennálló  2.380.748  Ft  beruházási
megelőlegezési  hitel  rendelkezésre  tartását  kéri  a
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet részéről.

2. Előzetes kötelezettséget vállal az a1.) pont szerinti
hitel  összegének és kamatainak visszafizetésére a
2016. és 2017. évi költségvetése terhére.

3. A  hitel  fedezeteként  felajánlja  az  önkormányzat
saját  bevételét,  a  helyi  adóbevételek
engedményezését,  továbbá  ingatlan-fedezetként  a
jelenleg is  felajánlott  ingatlant  (az önkormányzat
tulajdonában lévő 142. hrsz-ú ingatlant). 

b) A  képviselő-testület  Szentgyörgyvölgy  Község
Önkormányzata  saját  bevételeinek  és  az  adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek
a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 

c) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szükséges  okiratok  aláírására,  a  szükséges  intézkedések
megtételére. 

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

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:
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SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2015. (X. 25.)

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.

5./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 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. Van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponthoz? Elmondta,  hogy Cseke Jenő helyi  vállalkozó ajánlatot
adott szociális tűzifára, 10.000 Ft + áfa Ft/m3 áron, a ZALAERDŐ 14.000 Ft + áfa/m3 áron.
Varga Zsuzsanna:  Ismertette az ajánlatot. Javasolta, hogy az önkormányzat Cseke Jenő
szentgyörgyvölgyi vállalkozótól vásárolja meg a tűzifát az ajánlat szerint. 
 
Kiss Árpád: A ZALAERDŐ keményfát ad az összegért?

dr.  Tüske  Róbertné:  Igen,  a  pályázat  elszámolásánál  csak  a  keménylombos  tűzifa
számolható el.

Kiss Árpád: Véleménye szerint Cseke Jenő vállalkozó nem keménylombos fát tud adni. 

Gaál Albert: Cseke Jenő égerfát tud adni. 

Varga  Zsuzsanna:  Tisztázni  kell  a  vállalkozóval,  milyen  fát  tud  adni.  Javasolta,  hogy
minden  házhoz  juttassanak  el  egy  kérelem  nyomtatványt,  melyre  az  egy  főre  eső
jövedelmet  is  rá  kellene  majd írni,  ennek alapján kaphatnának fát  a  rászorulók.  Tavaly
ugyanis nagyon sok támadás érte az önkormányzatot. 

Gaál  Albert:  Akárhogyan  próbálják  elosztani,  mindenképpen  lesz,  akinek  majd  nem
tetszik.
 
A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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79/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

a) Az  önkormányzat  a  2015.  évi  szociális  célú  tűzifa
mennyiséget Cseke Jenő szentgyörgyvölgyi vállalkozótól
vásárolja meg, 10.000 Ft + áfa Ft/m3 áron, amennyiben a
vállalkozó  a  pályázati  kiírásnak  megfelelő  tűzifát  tud
biztosítani. 

b) Az  önkormányzat  a  szociális  célú  tűzifa  szállítási
költségeit vállalja. 

c) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
szociális  célú  tűzifa  mennyiség  megrendelésére,  a
teljesítésigazolás után az összeg átutalására. 

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

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

SZENTGYÖRGYVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2015. (X. 30.)

önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

6./ Kazán vásárlása az Idősek Otthonába.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

Varga Zsuzsanna:  Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szociális otthonban
sajnos tönkre ment  a kazán.  A zalaegerszegi  Griff Kft-től  kaptak árajánlatot,  52 kW-os
kazánra 567 ezer forint értékben. 

Gaál Albert: Elég lesz ilyen teljesítményű kazán? 
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Varga  Zsuzsanna:  A  hivatal  műszaki  ügyintézője  szerint  igen,  mivel  két  kazánt
működtetnek az otthonban. 
Javasolta a kazán megvásárlását,  az önkormányzat  anyagi helyzete  ezt jelenleg lehetővé
teszi.

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.

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

80/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

a) A  képviselő-testület  a  szentgyörgyvölgyi  Idősek
Otthonába  a  tönkrement  kazán  helyett  1  db  vegyes
tüzelésű  kazánt  vásárol  és  megrendeli  a  kazáncserélési
munkálatokat.

b) A  képviselő-testület  a  munkák  elvégzésével  a  GRIFF
Épületgépészeti Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Jákum út 1/B.)
bízza meg, az adott árajánlat szerinti műszaki tartalommal.

c) A képviselő-testület a munkák vállalási árát 446.994 Ft +
áfa összegben jóváhagyja. 

d) A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a
munkák  megrendelésére,  a  vállalkozási  szerződés
aláírására, a teljesítésigazolás után az összeg átutalására. 

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

7./ Polgármesteri tájékoztató.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

Varga  Zsuzsanna:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  elkészült  az  orvosi
rendelőbe  a  főkapcsoló  a  villanyhálózatnál.  A  ZALAERDŐ és  Sulics  Zsolt  vállalkozó
felajánlásából  lesz  a  közösségi  ház  udvarán  lévő  kemencének  teteje.  Pályázat  került
benyújtásra a TSZK mögötti közpark kialakítására, felújítására. A Szerencsejáték Nonprofit
Zrt-hez  600.000 Ft  támogatási  kérelemmel  fordult  az Idősek Otthona kazánjának és  az
otthonhoz történő németországi bútorok szállításának költségeihez,  erre válasz még nem
érkezett. 

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 
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8./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Varga Zsuzsanna polgármester. 

Varga  Zsuzsanna:  Javasolta  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  2015.  évi
közmeghallgatás  megtartására  2015.  november  24-én  (kedden)  17,00  órai  kezdettel
kerüljön sor. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott javaslatot.

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

81/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

A képviselő-testület  2015.  november  24-én  (kedden)  17,00
órai kezdettel tartja a 2015. évi közmeghallgatást.  

Határidő: 2015. november 24.
Felelős: Varga Zsuzsanna polgármester.

9./ Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése 2016. évtől. 
(Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tüske Róbertné jegyző.

dr.  Tüske Róbertné: Elmondta,  hogy a képviselő-testület  részletes  tájékoztatást
kapott  írásban  az  előző  képviselő-testületi  ülésén  a  család-  és  gyermekjóléti  feladatok
változásával  kapcsolatban.  2016.  január  1-jén  a  családsegítés  csak  gyermekjóléti
szolgáltatással integráltan működhet, települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében.  A  települési  önkormányzatok  feladatkörében  maradnak  a  lakóhely  szintű
minimumszolgáltatások,  általános  segítő  feladatok  biztosítása.  Közös  önkormányzati
hivatal  esetében  a  hivatal  székhelye  szerinti  település  biztosítja  a  szolgáltatást  a  közös
hivatalhoz tartozó valamennyi településen. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Csesztreg Község Önkormányzata – mint a közös
önkormányzati  hivatal  székhely  települése  –  a  2015.  október  23-án  tartott  képviselő-
testületi  ülésén  úgy döntött,  hogy 2016.  január  1-jétől  a  családsegítés  és  gyermekjóléti
szolgáltatás feladatát nem a Lenti Kistérség Többcélú társulása által alapított „Napsugár”
Családsegítő-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  költségvetési  szerv  útján  kívánja  ellátni,  a
feladatellátásról közvetlenül, önállóan, saját fenntartásban fog gondoskodni. 
Csesztreg  község  polgármestere  egyúttal  kezdeményezte  a  Lenti  Kistérség  Többcélú
társulása Társulási Megállapodásának módosítását a fentiek miatt. 

A polgármester szavazásra tette fel a kérdést, ki támogatja a szóban elhangzott tájékoztatás
tudomásul vételét. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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82/2015. (X. 27.) sz. Kt. határozat:

A  képviselő-testület  a  család-  és  gyermekjóléti  szolgálat
működéséről  szóló tájékoztatást  tudomásul  vette  és egyetért
azzal, hogy Csesztreg Község Önkormányzata – mint a közös
önkormányzati  hivatal  székhely  szerinti  települése  –  2016.
január  1-jétől  önállóan,  saját  fenntartásban  működteti  a
család-  és  gyermekjóléti  szolgálatot,  a  közös  hivatalhoz
tartozó valamennyi településen. 

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

 

10./ Képviselői hozzászólás.

Kiss  Árpád képviselő  jelezte  az  orvosi  rendelőnél  kialakult  problémát  a fűtéssel
kapcsolatban. Elmondta, hogy információ szerint a doktornő úgy oldotta meg a fűtést, hogy
olajradiátorokat működtet, azonban a mosdókban nincs fűtés. 

A képviselő-testület tagjai részletesen megvitatták az orvosi rendelő fűtésének helyzetét, a
napirendben döntést nem hoztak. 

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 Varga Zsuzsanna
jegyző polgármester 


