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SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Szentantalfa, Fő u. 39.
Szám: SZA/460-2/2018.
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1
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 10-én
8.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége
(Tagyon, Petőfi u. 10.)

Jelen vannak:

Kiss Csaba
Molnár László
Gödri Tünde

Igazoltan távolmaradt:
Szatlmajer István
Hollósy-Sólyom Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő

képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető
Kiss Csaba polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 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) A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
3) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
4) Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésére
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
5) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Nivegyvölgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
VEGYES ÜGYEK
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Kiss Csaba polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ad
felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átadására rendeletet alkosson. A jogalkotásról szóló szerint a felhatalmazás
esetén a rendeletet meg kell alkotni. Szentantalfa Község Önkormányzata ebben a
tárgykörben hatályos rendelettel nem rendelkezik, ezért kell a civil szervezetek részére
átadott támogatás rendjéről rendeletet alkotni.
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 3 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
8/2018. (VII.11.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a
civil
szervezetek
költségvetési
támogatásának rendjéről szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 8/2018. (VII.11.) számon rendeletei közé
iktatja.
2) 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 kéri aljegyző asszony segítségét.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A szociális ellátási formákat szabályozó önkormányzati
rendelet alapján lehetőség van arra, hogy az önkormányzat normatív támogatást adjon, ami
azt jelenti, hogy jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül kerül a támogatás kifizetésre. A
rendelet szerint viszont ehhez is kell adatokat szolgáltatni jövedelmi helyzetről, annak
ellenére, hogy a jogszabály nem teszi kötelezővé. Emiatt a rendelet mellékletét képező
normatív támogatásokhoz előírt adatlapot hatályon kívül kell helyezni.
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.
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Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
9/2018. (VII.11.)

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 9/2018. (VII.11.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
3) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Kiss Csaba polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló
rendeletet nemrég fogadta el a képviselő-testület. Azért kell módosítani, mert a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartás általánosságban került megfogalmazásra. A
módosítás során részletesen meghatározásra kerül, hogy a rendeletben foglalt mely
szabályok megszegése esetén követik el a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást.
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 3 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
10/2018. (VII.11.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályairól szóló 7/2018. (V.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 10/2018. (VII.11.) számon rendeletei közé
iktatja.
4) Pályázat kiírása önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésére
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Kiss Csaba polgármester: Az önkormányzata tulajdonában lévő több értékesíthető,
forgalomképes, beépíthető ingatlan kialakítása olyan szintre jutott, hogy az értékesítést el
tudják indítani. A vízre rá lehet kötni, villany bevezetésre került és elhelyezték a
szennyvíztisztító kisberendezéseket is. Sok az érdeklődő, ezért meg kell indítani az eladást.
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Első körben az első hét telket értékesítenék. Az önkormányzat vagyonáról szóló
önkormányzati rendelet alapján önkormányzati vagyontárgy elidegenítése versenyeztetési
eljárás keretében történik. A pályázati felhívás ennek alapján készült. A pályázati eljárás
részben kétfordulós, mivel azon telkek esetében, ahol több azonos összegű vételárra érkezik
ajánlat, licitálással dől el, hogy ki lesz a nyertes. Az alapár 4.950 Ft/m 2 + áfa. 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 3 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
34/2018. (VII.10.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező 435/49-55 hrsz-ú
forgalomképes kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
Az ingatlanok értékesítésére az előterjesztés
mellékletét képező pályázati felhívást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás
közzétételére
és
a
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2018. július 19.
Felelős: polgármester
5) A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Nivegyvölgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői munkakörének ellátására érkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Kiss Csaba polgármester: A Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot
hirdetett a fenntartásában működő Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására. A pályázati
kiírásra egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi intézményvezető Kereszturiné Semetka Judit
pályázata, ezt kell véleményezni, mint az iskolai ingatlanban tulajdonnal rendelkező
önkormányzat. 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 2 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
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35/2018. (VII.10.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartásában működő Nivegy-völgyi
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
intézményvezetői
munkakörének ellátására Kereszturiné Semetka Judit
kinevezését támogatja.
Határidő: 2018. július 19.
Felelős: polgármester
VEGYES ÜGYEK
Kiss Csaba polgármester: Arról kapott tájékoztatást, hogy Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívásra beadott
pályázat nyert. Ebben az óvoda konyhájának felújítása, szagelszívó és egyéb eszközök, gépek
cseréje, napkollektorok felszerelése és a piac kialakítása szerepel. A pályázathoz beadott
árajánlatok viszont 13 hónaposak, kérdés, hogy azok az árak még tarthatók-e, ezeknek utána
kell érdeklődni. A szerencse az, hogy a beadáskori 75 %-os támogatási intenzitást 85 %-ra
emelték, már a támogatói okiratban is ez van. Így a szükséges önrész csökken, kb. 4 millió Ftra lesz szükség a 6,7 millió Ft helyett.
Molnár László alpolgármester: Kérdezi, hogy mi kerül egy elszívó berendezésben 2 millió Ftba?
Kiss Csaba polgármester: Sajnos ennyi az ára, ez alatt nem is találtak.

Több napirendi pont nem lévén Kiss Csaba polgármester megköszöni a nyilvános ülésen való
részvételt, és azt 8.22 órakor bezárja.
K.m.f.
Kiss Csaba
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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