
1 SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Szentantalfa, Fő u. 39.

Szám: SZA/29-3/2018. 
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. január 24-
én 7.30 órakor megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége
(Szentantalfa, Fő u 39.)  

Jelen vannak: Kiss Csaba polgármester 
Molnár László alpolgármester 
Gödri Tünde
Hollósy-Sólyom Tünde 
Szatlmajer István képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Kiss Csaba polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai nyilvános
ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

NAPIREND 
1./ Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló

6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

2./ Gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás tárgyalása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

3./ Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  évi  munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

5./ A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

6./ Állásfoglalás a bevándorlás-szervező irodák létrehozásáról
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

7./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Az SZMSZ mostani módosításának oka, hogy 2017. év végén
több olyan önkormányzati  rendelet került elfogadásra,  melyek a polgármester hatáskörét
szabályozzák.  Ilyen  pl.  a  településkép  védelméről  szóló  rendelet,  melyben  a  képviselő-
testület a településkép-védelmi bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre
ruházza át, továbbá a vagyonrendeletben módosult az értékhatár, mely alatt a polgármester
dönthet. Ezeket kell átvezetni az SZMSZ mellékletén.

Kiss Csaba polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

1/2018. (I.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő–testülete a
Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról  szóló  6/2017.  (V.30.)
önkormányzati  rendeletének  módosításáról  szóló
rendelet–tervezetet  elfogadja,  és  1/2018.  (I.26.)  számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2./ Gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás tárgyalása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss  Csaba  polgármester: A  Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat  által
fenntartott Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába Balatoncsicsó,
Óbudavár,  Szentantalfa,  Szentjakabfa  és  Tagyon  községek,  illetve  a  környező  falvak
gyermekei  járnak.  Jelenleg  Szentbékkálla,  Monoszló  és  Köveskál  településekről  járnak  be
tanulók,  akiket  közösségi  közlekedés  hiányában  a  szentantalfai  falugondnoki  gépkocsi
szállítja az iskolába.  Ennek a szállításnak a költsége éves szinten tetemes, a gyermekeket
nem  csak  reggel,  hanem  délután  is  vinni  kell.  Erre  megállapodást  kell  kötni,  melynek
tervezete az előterjesztés melléklete. A tavalyi négy hónap adatai alapján 63 ezer és 71 ezer
Ft  környékén  mozog  a  tényleges  kilométer  és  fogyasztási  norma  alapú  elszámolással  az
összeg,  viszont  azt  is  figyelembe  kell  venni,  hogy  nem  tudni,  a  német  nemzetiségi
önkormányzat  mennyi  feladatalapú  támogatást  fog  kapni.  Javasolja,  hogy  a  tavalyi  négy
hónap a tényleges áron legyen elszámolva, ez összesen 252.118 Ft, és január 1-től pedig havi
50.000 Ft-ért vállalnák a szállítást 9 hónappal számolva a szünetek és a júniusban lévő két
hét  miatt.  Ezt  a  költséget  a  nemzetiségi  önkormányzat  várhatóan  elő  tudja  teremteni  a
támogatásból. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat?
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

1/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Balatoncsicsói  Német  Nemzetiségi  Önkormányzattal
kötendő,  a  gyermekek  iskolába  szállítása  érdekében  a
szentantalfai  falugondnoki  szolgálat  igénybevételére
vonatkozó  megállapodást  az  előterjesztés  melléklete
szerint  jóváhagyja  azzal,  hogy  a  fizetendő  hozzájárulás
összege 2017. szeptember-december hónapra 252.118 Ft,
2018. január 1-től pedig havi 50.000 Ft.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  évi  munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester: Minden évben elfogadják a munkatervet, ami elsősorban a már
ismert,  minden  évben  felmerülő  napirendi  pontokat  tartalmazza.  Kérdezi,  hogy  van-e
valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

2/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2018. évi munkatervét jóváhagyja.

Felhívja  a  Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzőjét,
hogy  a  munkatervben  szereplő  napirendi  pontok
előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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4./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester: Ez is egy visszatérő téma, egy évben már kétszer is véleményezni
kell a kötelező felvételt biztosító iskola körzethatárát. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, véleménye? 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

3/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Veszprémi  Járási
Hivatala  által  összeállított,  Szentantalfa  Község
közigazgatási  területére  vonatkozó  kötelező  felvételt
biztosító általános iskolai körzethatárral egyetért. 

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: polgármester

5./ A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss  Csaba polgármester: A  tavalyihoz  hasonlóan állította  össze  a  szabadságtervét.  2017
évről  szabadsága  nem  maradt,  mindet  kivette.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,
hozzászólása, véleménye? 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

4/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete
Kiss  Csaba  polgármester  2018.  évi  szabadságának
ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Január - 0 nap

Február - 0 nap

Március 26-29. 4 nap

Április - 0 nap

Május 22-24. 3 nap
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Június 18-22. 5 nap

Július 23-27. 5 nap

Augusztus 6-17. 10 nap

Szeptember 17-21. 5 nap

Október 1-5. 5 nap

November - 0 nap

December 27-28. 2 nap

ÖSSZESEN: 39 nap

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6./ Állásfoglalás a bevándorlás-szervező irodák létrehozásáról
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester: Az előterjesztésben minden leírásra került,  kérdezi,  hogy van-e
valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

5/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
település biztonságának megőrzése érdekében tiltakozik az
ellen,  hogy  bevándorlás-szervező  irodákat  nyissanak  a
magyar  városokban,  egyúttal  elutasítja  a  kötelező,  felső
korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ Vegyes ügyek
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester: Elmondja, hogy folyamatban van a zártkerti pályázat előkészítése,
január  31.  a  beadási  határidő.  Két  tevékenységi  területre  pályáznak,  külterületen
elhelyezkedő zártkertek  megközelítését  szolgáló  út,  valamint  az  útszakaszhoz  kapcsolódó
csapadékvíz  elvezetését  biztosító  csatornahálózat  karbantartásához  kapcsolódó
fejlesztésekre és területrendezésre, gyümölcsfa telepítésre. A kiírás alapján belterületi útról
szilárd burkolatú útról kell megközelíteni a fejleszteni kívánt utakat. A hegyközség 500.000
Ft-ot felajánlott pályázatírásra. A környékből Óbudavár, Zánka és Monoszló pályázik, itt lesz
elosztva ez a pénz. A meliorációs út lenne, amit fejlesztenek, mert nagyon rossz állapotban
van.  A  gond  az,  hogy  egy  ponton  a  térkép  szerint  megszűnik  az  út,  és  belemegy  egy
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magánterületbe,  de  ez  a  térképen  sosem  lett  rendbe  rakva.  Emiatt  ezt  a  szakaszt  az
önkormányzatnak meg kéne vásárolni és úttá nyilvánítani, ami nagyon hosszú folyamat, és
sok pénzbe is kerül. Egyelőre kisajátításban tud gondolkodni, és egy kisajátítást helyettesítő
adásvétel  formájában  tud  megvalósulni,  ebben  persze  ügyvédi  segítséget  vesz  igénybe.
Ennek a költsége a területrendezés pályázati területben elszámolható. Egy út-összekötést is
szeretne megvalósítani, a meliorációs út végén a felső úttal lenne egy összekötés. Elég sokan
laknak kint ezen a részen, mindenképpen lenne értelme. A pályázathoz helyszínrajz kell, ezt
Demény  Zoltán  csinálja  meg  50.000  Ft-ért.  A  pályázat  megírására  ajánlatot  kért,  kettő
érkezett  be.  A  legkedvezőbb  Henn  Zsolt  ajánlata,  aki  bruttó  220.000  Ft-ért  írja  meg  a
pályázatot. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

6/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Földművelésügyi  Minisztérium által  a zártkerti  besorolású
földrészletek  mezőgazdasági  hasznosítását  segítő,
infrastrukturális  hátterét  biztosító  fejlesztések
támogatására kiírt 100% támogatási intenzitású ZP-1-2017
sz. pályázati felhívás alapján támogatási kérelmet nyújt be
két tevékenységi célra:
1. külterületen  elhelyezkedő  zártkertek,  kiskertek
megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az
útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
(nyílt,  felszíni)  csatornahálózat  karbantartásához
kapcsolódó  fejlesztések  (kivéve  erőgépek  és
eszközbeszerzés)
5. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés

A  szükséges  felmerülő  saját  forrást  az  önkormányzat  a
költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  támogatási  kérelem
benyújtásához  szükséges  további  intézkedések
megtételére.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

7/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
ZP-1-2017  sz.  pályázati  felhívás  pályázati
dokumentációjának  elkészítésére  a  Henn  Zsolt  egyéni
vállalkozó  (8291  Nagyvázsony,  Petőfi  u.  7.,  adószám:
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54143797-1-39)  által  adott  bruttó  220.000  Ft  összegű
ajánlatot, mint legkedvezőbbet, elfogadja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

dr.  Rozgonyi  Viktória  aljegyző: Az  Észak-balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárd
Hulladékkezelési  Önkormányzati  Társulás  a  2017.  évi  tevékenységéről  megküldte  a
beszámolóját.  Ebben  ismertetik  a  tavalyi  történéseket,  a  királyszentistváni  telep
működésével kapcsolatos panaszkezelést, a számlázás problémáját. Talán a legjelentősebb,
hogy  felmondták  a  Társulás  és  az  Észak-Balatoni  Hulladékkezelési  Konzorcium  közötti
közszolgáltatási  szerződést  és  felszólították  a  konzorciumot,  hogy  alakítsa  át  a
hulladékgazdálkodási rendszert úgy, hogy a működési költségek finanszírozhatók legyenek a
szolgáltatási díjból. Ha ez megvalósul, a felmondást visszavonják.

Kiss Csaba polgármester: Köszöni. Javasolja, hogy a beszámolót vegyék tudomásul.

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

8/2018. (I.24.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete  az  Észak-balatoni  Térség  Regionális
Települési  Szilárd  Hulladékkezelési  Önkormányzati
Társulás  2017.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámolóját tudomásul veszi.

Gödri Tünde képviselő: Kérdezi, hogy a focipályához vezető úttal tudnak-e valamit kezdeni.

Kiss Csaba polgármester: Igen, a tavasszal remélhetőleg meg tudják csinálni.

Több napirendi pont nem lévén Kiss Csaba polgármester megköszöni a nyilvános ülésen való
részvételt, és azt 8.20 órakor bezárja.

K.m.f.

            Kiss Csaba                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:

dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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