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

Szám: SZA/82-2/2018. 
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2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. március 6-
án 8.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: Kiss Csaba polgármester 
Gödri Tünde
Szatlmajer István képviselők

Igazoltan távolmaradt: Molnár László alpolgármester
           Hollósy-Sólyom Tünde képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
 dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető

Kiss Csaba polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület 3 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  középtávú  tervének,  valamint  a  2018.  évi

költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

2./ A  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

3./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

VEGYES ÜGYEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Szentantalfa  Község  Önkormányzata  középtávú  tervének,  valamint  a  2018.  évi
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
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Kiss Csaba polgármester: Elég sokat dolgoztak a pénzügyes kollégával a költségvetésen. A
bevételek és kiadások főösszege 189.620.000 Ft. A tavalyi költségvetés összegével össze sem
hasonlítható  a  szennyvíztisztító  kisberendezésekre  kapott  támogatás  miatt.  Sok  benne  a
bizonytalan pont, ilyen pl. a hivatal épülete, amire még nincs tervezői költségvetés. A telkek
eladása is tervezve van, de nem tudni, mennyit adnak el ténylegesen. A hivatal költségvetése
is még egyeztetés alatt van, új alapokra helyeződik a finanszírozás, külön lesznek szedve az
egyes  kirendeltségek.  Nem  érezték  igazságosnak  a  lakosságszám  arányos  elosztást,
Szentantalfának többet kellett volna hozzátenni,  mint Balatonszepezdnek, az egész állami
támogatás erre ment volna rá. Nem csak az illetmények, hanem a dologi költségek is külön
lesznek fizetve. Szentantalfának a másik négy nivegy-völgyi település is kompenzál, ez kb. 1,7
millió Ft. Nem tudnak még érdemi információt a zártkerti, az óvoda és faluház, a sportpark
pályázatról.  Ezekre  előzetesen  kellett  kötelezettséget  vállalni,  de  ezek  a  költségek  csak
nyertes  pályázatok  esetén  jelentkeznek.  Kérdezi,  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
javaslata?

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

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatokat hozza:

10/2018. (III.6.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegeit az
előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el.  

2/2018. (III.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2018.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet-tervezetet
elfogadja  és  2/2018.  (III.8.)  számon  önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

2./ A  Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

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

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Az egyik oka a társulási megállapodás módosításának, hogy
Óbudavár  polgármesterének  személye  megváltozott,  ez  nem került  eddig  átvezetésre.  A
másik,  hogy  a  társulási  megállapodásban  a  gyermekétkeztetés  nem  szerepel,  csak  a
tevékenységi  körök  felsorolásánál,  de  ténylegesen a  feladatellátás  a  társulás  intézménye
által  történik.  A jogszabályok  alapján a személyes gondoskodást  nyújtó ellátásokról,  azok
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a
társulási megállapodásban megjelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. A társulási
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megállapodás kizárólag a szociális étkeztetés térítési  díjáról  szóló rendelet megalkotására
hatalmazta fel Szentantalfa Község Önkormányzatát, de az ellátások igénybevételi módjának
és  a  gyermekétkeztetés  térítési  díjainak  is  a  kijelölt  önkormányzat  rendeletében  kell
szerepelnie, ezért a felhatalmazást is módosítani kell. Egy-két apróbb szerkezeti módosítás
van még benne, de ezek a megállapodás tartalmát nem érintik.

Kiss  Csaba  polgármester: Köszöni,  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 3 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

11/2018. (III.6.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Nivegy-völgyi  Önkormányzatok  Óvodafenntartó  Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1.
melléklete szerint, és ezzel együtt az egységes szerkezetű
Társulási Megállapodást elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

3./ Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester: Itt is kérné aljegyző asszony segítségét.

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A módosítás egyrészt az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépése miatt indokolt. A fő szempont az eddig külön
rendeletben  szabályozott  gyermekétkeztetésre  vonatkozó  szabályok  beemelése,  illetve  a
társulásban  ellátott  szociális  gondoskodást  nyújtó  ellátásokra  vonatkozó  szabályok
hatályának  kiterjesztése  a  társulásban  részt  vevő  többi  önkormányzatra.  Ahhoz,  hogy
Szentantalfa Község Önkormányzat, mint a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat
rendeletet  alkosson,  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  egyetértése,  hozzájárulása
szükséges,  erről  valamennyi  társulási  tag  önkormányzat  döntött.  A  módosítások  során
megtörtént  a  szolgáltatási  önköltség és  az  étkeztetés  esetében az  intézményi  térítési  díj
felülvizsgálata is. Az étkeztetést ellátó Nivegy-völgyi Óvoda díjemelésre nem tett javaslatot,
így a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása nem indokolt. 

Kiss  Csaba  polgármester: Köszöni,  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása,
véleménye?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Kiss Csaba polgármester a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatot hozza:

3/2018. (III.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő–testülete az
egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátási  formák
szabályozásáról  szóló  4/2016.  (III.10.)  önkormányzati
rendelet  módosításáról  szóló  rendelet–tervezetet
elfogadja,  és  3/2018.  (III.8.)  számon  önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

VEGYES ÜGYEK

Kiss  Csaba  polgármester: Tavaly  nyertek  támogatást  a  Szikla  utca  és  Fenyves  utca
burkolatainak, valamint a Szikla és Fenyves utca közötti járda felújítására. A kivitelezésre és a
műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására  kértek  ajánlatot,  hogy  a  munka minél  hamarabb  el
tudjon indulni. Mindkettőre 3-3 ajánlat érkezett, a kiírás szerint is javasolja a legolcsóbbat
elfogadni, kivitelezésre a Via Vomito Kft-t, a műszaki ellenőri feladatokra pedig Rákos József
egyéni vállalkozót. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, véleménye? 

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

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan -
az alábbi határozatokat hozza:

12/2018. (III.6.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szikla utca és Fenyves utca burkolatai, valamint a Szikla és
Fenyves  utca  közötti  járda  felújítása  kivitelezésére  a  Via
Vomito  Mélyépítő  és  Szolgáltató  Kft.  (8200  Veszprém,
Kádártai  út  27.,  adószám:  14928978-2-19)  által  adott
bruttó  10.633.485  Ft  összegű  ajánlatot,  mint
legkedvezőbbet, elfogadja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  építési  szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13/2018. (III.6.) Sza. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Szentantalfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szikla utca és Fenyves utca burkolatai, valamint a Szikla és
Fenyves  utca  közötti  járda  felújítása  kivitelezése  során  a
műszaki  ellenőri  feladatok  ellátására  Rákos József  egyéni
vállalkozó  (8200  Veszprém,  Festő  u.  10.,  adószám:
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24687184-2-41)  által  adott  bruttó  320.000  Ft  összegű
ajánlatot, mint legkedvezőbbet, elfogadja. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kiss  Csaba  polgármester: A  hivatal  épületének  felújítására  folyamatban  van  a  tervezői
költségbecslés,  ezzel  kell  a  becsült  árat  alátámasztani.  Ha  ez  meglesz,  akkor  tudnak  a
közbeszerzésre ajánlatot kiírni. Erre azért van szükség. mert lehet, hogy nem mennek a nettó
25 millió Ft fölé, de ha mégis, és nincs közbeszerzés, akkor megvonhatják a támogatást. A
projektbe új mérföldkő beépítését kérték. 
A temetőben az új kerítést az őzek teljesen tönkre teszik, le van taposva, be van döntve több
helyen is, elszaggatják és bemennek. Lassan kerítésvédő kerítést kell építeni. 
Az óvodával kapcsolatban elmondja, hogy szerencsére egyre több a gyermek, így kevés lett a
hely,  bővíteni  kell.  Eddig külső lépcsőházat  terveztek, de most olyan ötletük van,  hogy a
tornaterem kerülne fel a tetőtérbe, és az irodák, a helyükön pedig lehetne csoportszoba és
vizesblokk, valamint meg lehetne oldani egy belső lépcsőt. Ez kb. a tetőtér felét foglalná el.
Az biztos, hogy erre pénzt kell szerezni. A tetőt le kell szedni, mert eltűnt a fólia, a bádog és a
cserepes rész összeérésénél is szivárog a víz. 

Gödri Tünde képviselő: Nem kell a tetőtérben magasítani? Elég a hely?

Kiss Csaba polgármester: Igen, a belmagasság megfelelő, és nagyságra is elég nagy, 400 m2.
Kérdezi, hogy mikor legyen közmeghallgatás? 

dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Javasolná, hogy választás után legyen.

Gödri  Tünde  képviselő: Szerinte  április  végén  jó  lenne.  Jelezné,  hogy  a  hótolás  nem
mindenhol volt megfelelő. 

Kiss  Csaba  polgármester: Szerinte  rendben  volt,  az  utolsó  havazásnál,  a  2  cm-nél  nem
tartotta annyira indokoltnak. A szennyvíz szállítására az engedély megszerzése folyamatban
van, reméli, hogy a júniusi határidőt tudják tartani.

Szatlmajer István képviselő: Kérdezi, hogy mikortól lesz számlázva a szennyvízberendezés?

Kiss Csaba polgármester: Az első negyedév március végéig lesz kiszámlázva egy összegben.

Több napirendi pont nem lévén Kiss Csaba polgármester megköszöni a nyilvános ülésen való
részvételt, és azt 8.35 órakor bezárja.

K.m.f.

            Kiss Csaba                         Lukács Ágnes
          polgármester               jegyző

Jegyzőkönyv készítéséért felelős:
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dr. Rozgonyi Viktória
            aljegyző
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