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SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Szentantalfa, Fő u. 39.
Szám: SZA/495-2/2018.
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JEGYZŐKÖNYV
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Készült:

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus
9-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Kiss Csaba
Molnár László
Szatlmajer István
Hollósy-Sólyom Tünde

Igazoltan távolmaradt:
Gödri Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselők
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória jegyző, jegyzőkönyvvezető
Kiss Csaba polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai rendkívüli
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.
NAPIREND
1) Döntés a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat keretében konyhai
eszközök beszerzésére érkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
2) Döntés az önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésére kiírt pályázatokról
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Döntés a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat keretében konyhai
eszközök beszerzésére érkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Kiss Csaba polgármester: Pályázatot adtak be még tavaly a helyi termékértékesítést szolgáló
piacok és a közétkeztetés fejlesztésére. A pályázati támogatásból a közétkeztetést és
szociális étkezést biztosító óvodai konyhát szeretnék korszerűsíteni a szellőző rendszer
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felújításával és napkollektoros melegvíz-ellátó rendszerrel, valamint termelői piacot
szeretnének kialakítani a faluház hátsó kertjében. Megkapták az értesítést a támogatásról,
mely szerint 22.743.304 Ft-ot nyert az önkormányzat. A pályázati mérföldkövek szerint a
konyhai eszközök beszerzésére 2018. október 31-ig van lehetőség. Mivel a gépek nagy részét
rendelni kell, szükséges ezeket minél hamarább megrendelni. Az ajánlatokat ismételten
megkérték, mivel már egy év is eltelt a pályázat beadása óta. A megjelölt határidőig három
ajánlat érkezett, a Vendi Hungaria Kft. 5.036.725,- Ft, a Vasi Chef Kft. 5.701.792,- Ft, a
Vendker Két Olivér Bt. pedig 5.799.988,- Ft bruttó összegű ajánlatot adott. A legalacsonyabb
összegű ajánlatot a Vendi Hungaria Kft. adta, ezért javasolja, hogy a konyhai gépeket tőlük
rendeljék meg. A forrást valószínűleg meg kell előlegezniük, hétfőn tud utánajárni, hogy a
támogatási előleget hogyan tudják lehívni. 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 4 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatot hozza:
36/2018. (VIII.9.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázat keretében az
óvodai gépek cseréjére a Vendi Hungaria Kft. (7100
Szekszárd, Rákóczi u. 164., adószám: 13109721-2-17)
által adott nettó 3.965.925 Ft + áfa, összesen
5.036.725 Ft összegű ajánlatát fogadja el.
A forrás támogatási előlegként és a 2018. évi
költségvetésről szóló 2/2018. (III.8.) önkormányzati
rendeletben rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2) Döntés az önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésére kiírt pályázatokról
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Kiss Csaba polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra kiírták a
pályázatot, mely során négy telekre érkezett pályázat. A pályázatok bontása során
megállapították, hogy a négy pályázat más hrsz-ú ingatlanra érkezett, ezért licitálásra nem
volt szükség. Szalai József és Szalainé Piszter Györgyi a 435/49 hrsz-ú, a DD-NOX Kft. a
435/54 hrsz-ú, Dobosi Máté a 435/51 hrsz-ú, míg Dobosi Bálint és Dobosi Győző a 435/55
hrsz-ú ingatlanra pályázott. Javasolja az ajánlatok elfogadását a képviselő-testületnek. A
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testületi döntést követően a Magyar Államot kell megkeresni az elővásárlási jogról való
lemondás miatt, utána pedig a Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda kerül megbízásra a szerződések
elkészítésére. A víz bevezetése folyamatban van, ha az megtörténik, tereprendeznek és újra
kitűzik, mert egy jelölő sincs meg. 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 4 igen szavazattal – egyhangúan az alábbi határozatokat hozza:
37/2018. (VIII.9.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező forgalomképes kivett
beépítetlen terület megnevezésű 435/49 hrsz-ú
ingatlant Szalai József és Szalainé Piszter Györgyi 8272
Szentantalfa, Óvoda u. 3. sz. alatti lakosok részére a
pályázatukban megjelölt 4.560.000 Ft + áfa összegért
értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
38/2018. (VIII.9.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező forgalomképes kivett
beépítetlen terület megnevezésű 435/51 hrsz-ú
ingatlant Dobosi Máté 8272 Szentantalfa, Fő u. 75. sz.
alatti lakosok részére a pályázatában megjelölt
4.702.500 Ft + áfa + 100.000 Ft összegért értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
39/2018. (VIII.9.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező forgalomképes kivett
beépítetlen terület megnevezésű 435/54 hrsz-ú
ingatlant a DD-INOX 8272 Szentantalfa, Fő u. 98. sz.
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alatti gazdasági társaság részére a pályázatában
megjelölt 4.974.750 Ft + áfa összegért értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
40/2018. (VIII.9.)

Sza. ÖNKORMÁNYZATI

HATÁROZAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonát képező forgalomképes kivett
beépítetlen terület megnevezésű 435/55 hrsz-ú
ingatlant Dobosi Bálint és Dobosi Győző 8272
Szentantalfa, Fő u. 81. sz. alatti lakosok részére a
pályázatukban megjelölt 4.910.400 Ft + áfa összegért
értékesíti.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hollósy-Sólyom Tünde képviselő: Jelzi, hogy több utca is nagyon rossz állapotban van, ilyen
a Kút utca, a Kertalja utca.
Kiss Csaba polgármester: Tudja, sajnos az esőzések nem tettek jót. A következő a Kút utca
lesz, amit megpályáznak. A Kertalja utcára van pályázat beadva, áprilisban döntöttek róla.
Ott a teljes alap hiányzik, a felújítás 20 millió Ft körül van.
Hollósy-Sólyom Tünde képviselő: Azzal a problémával is megkeresték, hogy nincsen
szelektív zsák a hulladékgyűjtéshez. Jó lenne, ha a Probio kitenné a régi szelektív kukákat,
mindenhol beszedték.
Kiss Csaba polgármester: Igen, tudja, de sajnos ezzel nem tudnak mit kezdeni, nem rajtuk
múlik.
Több napirendi pont nem lévén Kiss Csaba polgármester megköszöni a rendkívüli nyilvános
ülésen való részvételt, és azt 8.36 órakor bezárja.
K.m.f.
Kiss Csaba
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző
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