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Ügyiratszám: ZSZ/225-2/2020. 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 1. napján 

(szerda) 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Pethő Kúria, 8353 Zalaszántó, Fő u. 83. 

 

Jelen vannak:     Dézsi Attila     polgármester 

     Vajda Károly    alpolgármester 

     Kocsis Barbara  képviselő 

Molnár Teréz   képviselő 

Soós Norbert   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Lukács Ágnes   jegyző 

     dr. Kozma Diána  aljegyző 

     dr. Bene László  szociális ügyintéző 

Forgácsné Bittner Erika  igazgatási ügyintéző,  

jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:     Söveges Judit   pénzügyi ügyintéző 

     Czafit Alexandra  adóügyi ügyintéző 

     Czibor János   tanyagondnok 

     Farkas Zsolt   műszaki adminisztrátor 

     Sári Tünde   bizottsági tag 

     Szeitl Krisztina  bizottsági tag 

     Fekete Zoltánné  Kópékuckó Óvoda vezetője 

   Vass László   Zalaszántói Család- és  

Gyermekjóléti Szolgálat  

vezetője 

 

Dézsi Attila polgármester: köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel 

határozatképes. Jelzi, hogy Soós Norbert képviselő is úton van, tehát részt fog venni az 

ülésen. A rendkívüli, nyilvános ülést 17,00 órakor megnyitja.  

Ismerteti a nyilvános ülés napirendjét a kiküldött meghívó alapján. 

 

Napirend előtt: 

Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, az előző rendes ülés óta eltelt időszak pénzügyi vonatkozású 

eredményeiről 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

Napirend: 

1. A veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések jóváhagyása 
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 Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

3. A 2019. évi zárszámadás beterjesztése, elfogadása 

  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző 

4. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

5. Tájékoztatás a 2019. évi helyi adóbevételekről 

 Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző 

6. Belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

7. A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat 

benyújtása 

 Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

8. Civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának elbírálása 

  Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

9. Pályázat benyújtása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található 

településfejlesztési beruházások támogatására 

  Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

10. Tanyagondnoki beszámoló 

  Előterjesztő: Dézsi Attila 

11. Zalaszántó 199 hrsz-ú közterület telekhatár-rendezése 

  Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

12. Hévíz Televízió támogatási kérelme 

 Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

13. Vegyes ügyek 

- Tájékoztatás a helyi rendezvények lehetséges megrendezéséről  

 Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

14. Tájékoztatás a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az 

előző képviselő-testületi ülésen elhangzott közérdekű bejelentések nyomán tett 

intézkedésekről  

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy elfogadják-e az 

ismertetett napirendi pontokat, illetve a 7. napirendet – a 2020. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás napirendjét – előre hozhatják-e első naprendként. van-e a napirendekkel 

kapcsolatban valakinek egyéb javaslata.  

Javasolja, hogy vegyes ügyek keretében tárgyaljanak az alábbiakról: 

- Zalaszántó, Fő utca 736. hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötéséhez előzetes közútkezelői és 

tulajdonosi hozzájárulás 

- Zalaszántó, Fő utca 199/4. hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötéséhez előzetes közútkezelői és 

tulajdonosi hozzájárulás 

- Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata 
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- Kültéri hulladékgyűjtők 

- Lomtalanítás 

- Mart aszfaltozás 

- Ideiglenes iparűzési adóbevételek 

- Bérleti szerződés 

- Kútkáva 

- Szatlóczki Gábor – Szántói csata 

- Közlekedési tábla kihelyezése 

- Spartan Training Group 

- Bakonyerdő Zrt-vel úthasználati megállapodás megkötése 

 

Megállapítja, hogy a napirendekkel kapcsolatban az elhangzott kiegészítésen kívül egyéb 

javaslat nincs, így szavazásra bocsátja a sorrendiségében módosított és kiegészített napirend 

elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, alakszerű határozat hozatala nélkül, a napirend 

módosítását és az ismertetett VEGYES ÜGYEK napirendet elfogadta. 

 

Dézsi Attila polgármester: Napirend előtt tájékoztatást ad az előző ülés óta eltelt időszakban 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a pénzügyi vonatkozású eseményekről. 

Zalaszántó Község Önkormányzata átruházott hatáskörében eljárva két alkalommal biztosított 

rendkívüli szociális támogatást márciusban. Egy esetben 12.500 Ft, egy alkalommal 15.000 Ft 

került kifizetésre. Májusban 1 fő részére 15.000 Ft, júniusban háromszor 30.000 Ft került 

kifizetésre. Márciusban egyszer 40.000 Ft, egyszer 50.000 Ft temetési támogatás került még 

kifizetésre. 

A képviselők részére kiküldték az aktuális pénzforgalmi kimutatást is. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 

 

1. A 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet az előterjesztés szerint a 

pályázati lehetőségről, melyben a 2020. évi lakossági közműdíjakhoz tudnak támogatást 

igényelni. Az elmúlt évben mintegy 8,8 millió Ft támogatást kaptak. Javasolja, hogy ez évben 

is kerüljön sor a pályázat benyújtására. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

75/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozat 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 
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jogcím tekintetében, a szolgáltatás díjának csökkentésére, 

vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

igénybevételére pályázatot nyújt be a Magyar 

Államkincstár felé. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatás igénylés benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2020. július 6. 

Felelős:  polgármester 

 

 

2. A veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések jóváhagyása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: Valamennyi döntés megküldésre került a képviselők részére. 

Felteszi a kérdést, van-e valakinek javaslata a polgármesteri döntésekkel kapcsolatban, 

továbbá elmondja, hogy a döntési javaslatokat minden alkalommal kiküldte a döntés előtt. 

 

Molnár Teréz képviselő: Megköszöni az átküldött anyagokat és azt, hogy minden 

alkalommal beavatta a Képviselő-testületet a döntéseibe.  

 

Dézsi Attila polgármester: Megköszöni a hozzászólást, és elmondja, hogy nem szeretett 

volna dönteni semmiben a Testület nélkül. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

76/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott 

polgármesteri döntéseket, a 27/2020. számtól 71/2020. 

számig terjedő határozatokat és a 4/2020. számú rendeletet 

az előterjesztés E/1. melléklete szerint elfogadja.  

 

 

3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy ez a 2019. évi költségvetés, véleménye szerint 

érdemi módosításra nem került sor, összegezve pozitívan zárta az önkormányzat az elmúlt 

évet. Felteszi a kérdést a Képviselő-testületnek, van-e kérdésük ezzel kapcsolatban, illetve a 

pénzügyi ügyintézőnek van-e bármilyen hozzáfűzni valója. 
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Lukács Ágnes jegyző: elmondja, hogy ez a módosítás a 2019. december 31-i állapotot 

tükrözi, melyek már az átvezetéseket tartalmazza. Amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor 

gyakorlatilag az elmúlt évi gazdálkodás lezárul, ezzel lehet elfogadni a zárszámadási 

rendeletet, mely a következő lépés, és amennyiben Az is jóváhagyásra kerül, akkor a 

pénzmaradvány is megállapítható lesz. Javasolja a 2019. évi költségvetési rendelet 

módosításának elfogadását. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a rendelet-tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a 

következő rendeletet: 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-

tervezetet elfogadja és 5/2020. (VII. 9.) számon 

önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

 

4. A 2019. évi zárszámadás beterjesztése, elfogadása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

(17:07 perckor belép a terembe Soós Norbert képviselő. A képviselő-testület 5 fővel van 

jelen.) 

 

Dézsi Attila polgármester: Felteszi a kérdést, az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, 

van-e kiegészítés ezzel kapcsolatban a pénzügy részéről. 

 

Soós Norbert képviselő: Nem látta a beszámolóban az ideiglenes iparűzési adók bevételét. 

 

Dézsi Attila polgármester: Tájékoztatja a képviselő urat, hogy az adóbevételek beszámolója 

az 5. napirendi pont lesz. 

 

Soós Norbert képviselő: megköszöni a tájékoztatást, és megkérdezi, hogy a súlyadó jelenleg 

az állam tulajdonát képezi-e. 

 

Lukács Ágnes jegyző: elmondja, hogy igen, jelenleg az Államkincstár rendelkezik a befolyt 

gépjárműadók összegével. Ez egy központi adó, ami az állam bevétele, de az önkormányzati 

adóhatóságok szedik be. Most 100%-ban tovább kell utalniuk az Államkincstár felé. 

 

Dézsi Attila polgármester: megkérdezi, a zárszámadással kapcsolatosan van-e kérdés 

észrevétel?  

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a rendelet-tervezetet. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta az 

alábbi rendeletet: 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Zalaszántó Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének végrehatásáról szóló rendelet-

tervezetet elfogadja és 6/2020. (VII. 9.) számon 

önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

 

5. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: Ismerteti, hogy a szociális rendelet két fontos dologgal módosult, 

az egyik, hogy a tanévkezdést – melybe az óvodások is beletartoznak - az önkormányzat 

5.000 Ft-tal támogatja. Azon gyermekek, akik a községben járnak óvodába, iskolába, további 

10.000 Ft-tal támogathatók. Tehát összesen 15.000 Ft tanévkezdési támogatás vehető igénybe. 

Ehhez a szülőknek kérvényt kell benyújtani, és a kérvény mellé jövedelemigazolást kell 

csatolni. 

Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy jegyző asszonnyal való egyeztetése során jegyző 

asszony azt nyilatkozta, hogy az egyszerűbb és gyorsabb elbírálás érdekében a Hivatal lekéri 

a helyi és vidéki iskolák iskolalátogatási igazolásait, és az óvodákét is. 

 

Soós Norbert képviselő: az előterjesztés szerint 50.000 Ft van meghatározva születési- és 

temetési támogatásként is.  

 

Dézsi Attila polgármester: a temetési támogatás sávos rendszerben kerül kiosztásra – 30.000 

Ft, 40.000 Ft és 50.000 Ft összegben – melyet jövedelemigazolás alapján bírálnak el. 

 

Soós Norbert képviselő: javasol ezeken az összegeken emelni, vagy egyszeri települési 

támogatást adni azoknak, akik házat vesznek, vagy felújítják a meglévő ingatlanaikat 

Zalaszántón. 

 

Lukács Ágnes jegyző: szerint ez nem szociális alapú támogatás, hanem építési- vagy lakás 

vásárlási célú, vagy letelepedési támogatás lehetne. Ezt egy külön önkormányzati rendeletbe 

javasolja foglalni, és ennek a forrása nem a szociális előirányzat, csak a saját bevétel volna. 

 

Kocsis Barbara képviselő: példaként hozza, hogy Gógánfán a szociális rendeletbe van 

foglalva – a sávos rendszerrel – a szociális rászorultság alapján adható építési- és letelepedési 

támogatás. Az egy főre jutó jövedelem nem lehet nagyobb, mint az öregségi nyugdíj 600 %-a, 

így azok is szívesen vásárolnak ingatlant a településen, akik jó módban élnek, és ezzel a 

támogatással élhetnek. 

 

Lukács Ágnes jegyző: kérdezi, ez reális segítség lehet-e azoknak az embereknek, akik 

Zalaszántón vennének ingatlant? 

 

Soós Norbert képviselő: véleménye szerint igen.  
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Dézsi Attila polgármester: felkéri a szociális ügyintézőt, hogy ennek fényében 

tanulmányozza át a gógánfai szociális rendeletet, és várja a javaslatait, hogy hogyan lehetne a 

helyi szociális rendeletbe bele foglalni. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ha meglesz a módosítás, azt bármikor be lehet majd 

vezetni a napirendre tűzést követő testületi döntés után. 

Visszatér az alapkoncepcióra, és ismerteti a másik fontos változást a rendeletben, miszerint a 

közfoglalkozatottak bérezése jelenleg rendkívül alacsony. Ezért próbált egy olyan megoldást, 

amellyel legalább napi egyszeri étkezést biztosíthat számukra. Ennek érdekében javasolta 

belefoglalni a rendeletbe azt, hogy ha valakinek nem éri el a jövedelme a bruttó 80.000 Ft-ot, 

akkor a szociális étkezést ingyenesen veheti igénybe. A módosított rendelet szerint nem csak 

a közmunkás, vagy az időskorú nyugdíjas veheti igénybe a szociális étkeztetési támogatást, 

hanem minden olyan lakos, akinek a jövedelme nem éri el az említett 80.000 Ft-ot. 

Hangsúlyozni szeretné, hogy ez csak egy javaslat a 80.000 Ft-os havi jövedelemre.  

Felteszi a kérdést a Képviselő-testületnek, kinek mi a véleménye erről. 

 

Vajda Károly alpolgármester: tudni szeretné, hogy ez esetben mit jelent az, hogy „család”. 

Tekintettel arra, hogy a szociális tűzifa osztásánál is bonyodalmakat jelentett, hogy egy 

ingatlanon belül több család is be volt jelentkezve.  

 

Dézsi Attila polgármester: Ebből nem volt probléma, tekintettel arra, hogy a rendeletben az 

volt, hogy háztartásonként kaphattak tűzifát a rászorulók. 

 

Vajda Károly alpolgármester: kérdése, mi van azokkal, akiknek több ingatlanjuk is van? Ott 

hogy lehet ezt a problémát kiküszöbölni? 

 

Lukács Ágnes jegyző: Mindig az igénylő nyilatkozik, büntetőjogi felelőssége tudatában, 

hogy kivel és hol él egy háztartásban, valamint a vagyonáról. Véleménye szerint ezt nem lehet 

előre prognosztizálni. A hatásvizsgálat alapján az derült ki, hogy a szociálisan rászorult 

kategóriából 7-8 főnél több nem esik bele ebbe a fajta díjmentes étkeztetési lehetőségbe. 

 

Vajda Károly alpolgármester: kérdése, mi van azokkal a családokkal, ahol 6-8 fő is be van 

jelentkezve egy ingatlanba, és a család egyik fele külföldön dolgozik?  

 

Lukács Ágnes jegyző: a célcsoportja ennek az intézkedésnek azok a közfoglalkoztatásban 

aktív dolgozók, akiknek nem éri el a jövedelmük a 80.000 Ft-ot havonta, illetve azok az 

idősek, betegek, akiknek szintén nem éri el a nyugdíjuk ezt az összeget. 

Ha azt látná, hogy valami torzulás van a cél és a végrehajtás között, akkor azt azonnal jelzik a 

Képviselő-testület felé. 

 

Dézsi Attila polgármester: felteszi a kérdését a szociális ügyintézőnek. A szociális étkezésre 

jogosultak között, hogyan és kik szerepelhetnek? 

 

dr. Bene László szociális ügyintéző: Jelenleg a közfoglalkoztatottak, a nyugdíjasok és azok a 

személyek, akik egészségügyi állapotuknál fogva nem képesek maguknak a napi egyszeri 

meleg ételt elkészíteni. Utóbbihoz orvosi igazolás szükséges. 

 

Dézsi Attila polgármester: megjegyzi, hogy ez esetben az ügyintéző által említett 

kritériumok kizárják azokat az embereket, akikre az alpolgármester úr gondol. 

Megkérdezi, van-e a szociális rendelet módosításával kapcsolatosan további kérdés. 
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További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a rendelet-tervezetet. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megalkotta a 

következő rendeletet. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete  

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2018. (X. 

8.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett 

rendelet-tervezetet elfogadja és 7/2020. (VII. 9.) számon 

önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

 

Dézsi Attila polgármester: szavazásra bocsátja a tanévkezdési támogatás jóváhagyását a 

megbeszéltek szerint. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az 

alábbi határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

77/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2020. 

(VII. 9.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

tanévkezdési támogatásban részesíti a Zalaszántó 

községben lakóhellyel rendelkező óvodás, általános 

iskolás, közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán 

tanuló gyermek eltartóját. 

Tanévkezdési támogatás nyújtható annak a jogosultnak, 

akinek családjában a kérelem benyújtását megelőző 

hónapban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: 

öregségi nyugdíjminimum) 500%-át nem haladja meg. 

A tanévkezdési támogatás összege jogosultanként 

legfeljebb 15.000,- Ft/fő-ig terjedhet. 

Felkéri a polgármestert a kapcsolódó tájékoztatás 

közzétételére, és a támogatási kérelmek elbírálására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: szavazásra bocsátja Soós Norbert képviselő javaslatát, miszerint 

a Hivatal vizsgálja meg az építési, vagy lakásszerzési szociális támogatásról rendelet 

előkészítését, az elhangzottak alapján. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

78/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

szociális alapon támogatni kívánja azokat a személyeket, 

akik Zalaszántón kívánnak letelepedni, lakást vásárolni, 

építeni, vagy felújítani. 

Felkéri a jegyzőt az előterjesztés kidolgozására. 

 

Határidő: 2020. augusztus 1. 

Felelős:   jegyző 

 

 

6. Tájékoztatás a 2019. évi helyi adóbevételekről 

Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző 

 

Dézsi Attila polgármester: megkérdezi a jelenlévőket szeretné-e valaki kiegészíteni a 

beszámolót valamivel. Felkéri a jegyző asszonyt tájékoztassa a testületet az előterjesztésről. 

 

Lukács Ágnes jegyző: Az előterjesztésben foglaltakat fenntartja, nem kívánja kiegészíteni. 

Véleménye szerint elindult egy pozitív változás az adóztatás és a végrehajtás területén. 

Sajnos, amire nincs a Hivatal ráhatással, az jelenleg az iparűzési adó. Javasolja a tájékoztató 

elfogadását. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

79/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Zalaszántó Község Önkormányzatának 2019. évi 

adóbevételeiről szóló tájékoztatását elfogadja. 

 

 

Vajda Károly alpolgármester: észrevételezi még, hogy Vindornyalakon megnőtt az 

adóbevétel az átvizsgálásnak köszönhetően, javasolja a felülvizsgálatot Zalaszántó esetében 

is. 

 

Lukács Ágnes jegyző: Zalaszántó esetében már zajlik az átvizsgálás, de ez egy nagyon 

hosszú folyamat. Több esetben is rossz adónemet fizettek meg az adóalanyok, amelyet 

helyesbíteni kell. Az adóalanyok felkeresése sem egyszerű feladat, de az adóügyi ügyintéző 

kolléganő azon dolgozik, hogy úgy, mint Vindornyalak esetében is történt, minden ingatlan 
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átvizsgálásra kerüljön. Látszik már pozitív változás Zalaszántónál is, de tekintettel arra, hogy 

egy nagyobb településről van szó, több időt is vesz a végrehajtása igénybe. 

 

Vajda Károly alpolgármester. a problémát abban is látja, hogy az adóügyi ügyintézőnek 

kevés a helyismerete. Nincs tisztában a zártkerti ingatlanok kérdésével. 

 

Soós Norbert képviselő: javasolja Farkas Zsolt közreműködő segítségnyújtását a zártkerti 

ingatlanok felderítésében, tekintettel arra, hogy a nevezett műszaki ügyintéző rendelkezik a 

munkavállalók közül a legnagyobb helyismerettel. 

Ennek kapcsán kérdezi, hogy a zártkerti ingatlanokban lehetőség van-e talajterhelési díjat 

kiszabni. 

 

Lukács Ágnes jegyző: Talajterhelési díjat ott kell megfizetni, ahol kiépítésre került, és 

műszakilag rendelkezésre áll a szennyvízcsatorna gerincvezeték, így zártkertben nincs rá 

lehetőség. Azoknak a személyeknek, akik életvitelszerűen használják a zártkerti ingatlanjukat, 

rendelkezniük kell egy zárt rendszerű szennyvíztárolóval. 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy lépéseket tett meg az önkormányzat arra, hogy 

szerződést kössön egy olyan szolgáltatóval, aki megoldaná a szennyvíz elszállítását. 

Egyeztetések folynak a víz- és csatorna bekötések felderítésében is, amely a talajterhelési díj 

kiszabását segíti elő. Még nincs birtokunkban a DRV legfrissebb anyaga, bízik benne, hogy 

hamarosan megkapják. 

 

 

7. Belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: megkérdezi, hogy a belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban 

van, e valakinek kérdése, véleménye. 

 

Lukács Ágnes jegyző: a civil szervezetek támogatási gyakorlatát ellenőrizte a belső ellenőr, 

gyakorlatilag ennek az összefoglalását tartalmazza az előterjesztés. Javasolja elfogadásra. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

80/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi éves ellenőrzési 

jelentést.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Lukács Ágnes jegyző 
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8. Civil szervezetek 2020. évi pályázati támogatásának elbírálása 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: felkéri a Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, valamint a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy pár szóban ismertesség az ülésükön hozott 

döntésüket. 

 

Molnár Teréz képviselő és a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: ismerteti a 

Képviselő-testülettel, hogy mindkét bizottság egyhangúlag javasolja a támogatási összegeket, 

melynek anyaga és határozati javaslata az előterjesztésben szerepel. 

 

Dézsi Attila polgármester: ismerteti a határozati javaslatot: 

Zalaszántó Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, valamint a Szociális és 

Kulturális Bizottság megismerte a helyi civil szervezetek „Zalaszántói Civil Szervezetek 

2020. évi önkormányzati támogatása” megnevezésű pályázati anyagait és úgy döntött, hogy a 

Zalaszántói Civil Szervezetek 2020. évi támogatására 3.500.000 Ft keretösszeget javasol a 

Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbi bontásban: 

• Zalaszántói Pávakör Civil Társaság: 300.000 Ft 

• Három Hegy Egyesület: 600.000.-Ft 

• Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület: 200.000 Ft 

• Szántói Nyugdíjasklub Civil Társaság 2000.000 Ft 

• Zalaszántói Szülői Közösség Civil Társaság: 300.000 Ft 

• Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság: 300.000 Ft 

• Zalaszántói Petőfi Sportkör 1.000.000 Ft 

• Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület: 300.000 Ft 

• RPM Autósport Egyesület: 400.000 Ft 

támogatást javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület részére, a vezető tisztségviselőt érintő változást követően javasolja a támogatás 

kifizetését. 

 

Szeitl Krisztina a Szociális és Kulturális Bizottság tagja: helyesbítést kér a határozati 

javaslatban, miszerint a Zalaszántói Pávakör Civil Társaságnak egyhangúlag 200.000 Ft 

támogatást javasoltak. 

 

Lukács Ágnes jegyző: elnézést kér az adminisztrációs hibáért. 

 

Dézsi Attila polgármester: Kéri a Képviselő-testületet a helyesbített határozati javaslat 

elfogadására. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

81/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte 
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a „Zalaszántói Civil Szervezetek 2020. évi önkormányzati 

támogatása” címen a helyi civil szervezetek pályázatait. 

A támogatás odaítélése érdekében úgy dönt, hogy a 2020. évi 

költségvetésben e célra meghatározott 3.500.000.-Ft előirányzatot - 

a koronavírus járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben 

elmaradó pályázati célokra tekintettel - módosítja, és mindösszesen 

3.500.000 Ft keretösszeg felosztásával támogatja a helyi civil 

szervezetek működését, céljainak megvalósítását a következő 

részletezés szerint: 

• Zalaszántói Pávakör Civil Társaság: 200.000 Ft 

• Három Hegy Egyesület: 600.000.-Ft 

• Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület: 200.000 Ft 

• Szántói Nyugdíjasklub Civil Társaság 200.000 Ft 

• Zalaszántói Szülői Közösség Civil Társaság: 300.000 Ft 

• Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság: 300.000 Ft 

• Zalaszántói Petőfi Sportkör 1.000.000 Ft 

• Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület: 300.000 Ft 

• RPM Autósport Egyesület: 400.000 Ft 

A Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület részére, a vezető 

tisztségviselőt érintő változást követően javasolja a támogatás 

kifizetését. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a támogatott 

szervezeteket tájékoztassa és felhatalmazza a támogatási 

szerződések aláírására. 

 

Határidő:  2020. július 20. 

Felelős:   polgármester 

 

 

9. Pályázat benyújtása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési 

beruházások támogatására 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Balaton Fejlesztési 

Tanács által meghirdetett pályázaton a maximálisan megpályázható összeg 5.000.000 Ft, mely 

90%-os támogatottság mellett egy közel 6.000.000 Ft-os beruházás lenne Zalaszántó esetében. 

Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 1.022.421 Ft-tal pozitív elbírálás esetén a 

tartalékkeret terhére az önrész kifizetéséhez. A 10% önrész nem lenne elég, a játszótér 

bekerítésére, illetve a szeméttárló elhelyezésére, ezért kéri a testületet az összeg elfogadására. 

Játszótér kiépítése régóta szerepel a terveik között, és most van lehetőség rá. 

Terveznek vasgyűjtést, amelynek a bevételét is ehhez szeretnék felhasználni. 

Kérdezi, támogatja-e a Képviselő-testület az elhangzottak alapján a pályázat benyújtását, és 

elfogadják-e a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

82/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 
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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Balaton Fejlesztési Tanács az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium által biztosított forrás terhére pályázatot nyújt 

be „Ádám utcai játszótér 225 hrsz.” címmel a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzetben található településfejlesztési 

beruházások támogatására - 90%-os támogatás intenzitás 

mellett -, játszótér kialakítására.  

Az önkormányzat a saját forrást a 2020. évi költségvetés 

általános tartaléka terhére biztosítja.  

A projekt bruttó összege:  6.014.240,- Ft,  

Balaton Fejlesztési Tanácstól  

igényelhető vissza nem térítendő  

támogatás összege:  83% 4.991.819,- Ft  

saját forrás  17%  1.022.421,- Ft  

Források összesen:  6.014.240,- Ft. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

10. Tanyagondnoki beszámoló 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: Köszönti Czibor János tanyagondnokot, megköszöni az 

elkészített beszámolóját.  

Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e kérdés a tanyagondoki munkával kapcsolatosan? 

 

Soós Norbert képviselő: tudni szeretné, mikor érkezik a községhez az új tanyagondnoki 

feladatok ellátásához elnyert busz. 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy több megkeresést is intézett ezzel kapcsolatban, 

ígéretet kapott, hogy legkésőbb augusztus 1. napján átadásra kerül az új jármű a községben.  

Megköszöni a tanyagondoki munkát, és kiemeli, hogy ebben a szorult és nehéz helyzetben is 

vállalta Czibor János a feladatait annak ellenére, hogy közel áll a koronavírus miatt 

veszélyeztetett korosztályhoz. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

83/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 
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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Czibor János tanyagondnoknak a tanyagondnoki feladatok 

ellátásáról készített beszámolóját elfogadja. 

 

 

11. Zalaszántó 199/7 hrsz-ú közterület telekhatár-rendezése 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: Az előzetes bejárást követően az alábbi álláspont alakult ki.  

A Képviselő-testület azon van, hogy telekhatár rendezési irányba elmozdul, és mivel a helyi 

építési szabályzatban foglaltaknak már korábban sem feleltek meg az érintett telkek, ezért 

csak és kizárólag egy jobb állapot jöhet létre. Első lépésként a jelenleg meglévő járdától egy 

méterrel befelé lévő terület marad az önkormányzat tulajdonában. Az üzletsor felé eső, ezen 

területen felüli rész eladásra kerülhet. A Képviselő-testület abban is egyet értett, hogy az ott 

keletkező új telekhatáron belül mindenki építhet maximum 1,2 méter magasságú, átlátható, 

egységes, fából készült kerítést.  

 

Soós Norbert képviselő: Bejelenti, hogy érintett a napirenddel kapcsolatos, a közterülettel 

határos telek tulajdonosaként. Kéri a Képviselő-testület döntését arról, kizárják-e a 

döntéshozatalból. 

 

Dézsi Attila polgármester: Javasolja, ne zárják ki a képviselőt a döntéshozatalból. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

84/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 49. § (1) bekezdése alapján 

döntött Soós Norbert képviselő személyes érintettsége 

kapcsán tett bejelentéséről és a képviselőt a 

döntéshozatalból nem zárja ki. 

 

 

Soós Norbert képviselő: javasolja, hogy a kerítés tervezetét a Képviselő-testület elé kelljen 

vinni, és az önkormányzat előzetes hozzájárulása alapján lehessen megvalósítani. 

 

Dézsi Attila polgármester: Javasolja, hogy a közterület a telekalakítás után a jobb oldalon a 

telekhatárig, bal oldalon a fűzfáig kerüljön kialakításra. A helyszíni egyeztetésnek megfelelő 

változási vázrajzot kérnek az érintett tulajdonosok által elkészíttetni és benyújtani. Javasolja 

az előbbi kikötésekkel a telekalakításhoz az önkormányzat hozzájárulását megadni, majd a 

telekalakítást követően az értékesítésről – a vagyonrendeletben foglalt ingatlanok 

átminősítésével, ingatlanforgalmi szakvéleményben foglalt érték figyelembe vételével - 

döntsenek. 
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További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

85/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

199/7 hrsz-ú, 1999 m2 nagyságú közterület és a vele 

határos 199/1-6 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésére 

vonatkozó kezdeményezést támogatja - a kialakult 

állapotnál jobb településképi és jogi helyzet elérése 

érdekében –, a következő kikötésekkel: 

1.  a 199/7 hrsz-ú közterületi járdától egy méterre, az 

úgynevezett üzletsori telkek irányába eső területet – 

telekalakítási engedélyezést követően -, előzetes 

értékbecslés után értékesítheti az érintett 

tulajdonosoknak; 

2.  a magántulajdonban lévő, kialakuló majdani 

ingatlanokhoz az új telekhatáron belül építeni kívánt 

kerítés terveit előzetesen a Képviselő-testület részére 

be kell mutatni jóváhagyásra;  

3. az ezen ingatlanokhoz építendő kerítés kizárólag 

egységes, maximum 1,2 méter magas, átlátható, fából 

készült lehet; 

4. a közterületi telekhatár-rendezéssel, valamint az 

ingatlanok értékesítésével felmerülő valamennyi 

költség – a közterület tulajdonosa kivételével - az 

érintett tulajdonosokat terheli. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

döntésről az érintett tulajdonosokat tájékoztassa, kérje be 

tőlük a helyszíni szemlén történt egyeztetésnek, valamint e 

döntésnek megfelelő megosztási/telekalakítási vázrajzot. 

 

A vázrajzi adatok ismeretében megbízza továbbá a 

polgármestert, hogy ingatlanforgalmi műszaki szakértői 

szakvélemény (értékbecslés) készíttetésére tegyen 

intézkedést. 

 

Felhívja a telek tulajdonosokat, hogy a közterületre 

engedély nélkül kihelyezett köveket haladéktalanul 

távolítsák el a közterületről! 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 
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Dézsi Attila polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a fent megtárgyalt 

napirenddel összefüggésben beérkezett kérelmet is véleményezte a szakértő a helyszíni 

szemle során. 

A kérelemben az áll, hogy a 201/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részben, vagy egészben 

megvásárolná az önkormányzat tulajdonát képező 201/8 hrsz-ú árkot.  

A szakértő azt kérte, hogy véleményezze a tulajdonos a fenti határozat alapján elkészült új 

telekhatár kialakítását, hogy elfogadható-e neki így. Ez után tud állást foglalni a 

Kormányhivatal Építésügyi Osztálya. 

 

Lukács Ágnes jegyző: mielőtt a Képviselő-testület döntést hozna az árok eladásáról, vagy az 

átjárhatóság kérdésében, szükséges lenne a telehatár rendezése mind a tulajdonosok részéről, 

mind pedig az önkormányzat részéről. És mielőtt szerviz utat választana le az árokról a 

tulajdonos, előbb ismerniük kellene a közlekedési hatóság álláspontját. 

 

Dézsi Attila polgármester: azt szeretné, ha a tulajdonos előzetesen kérne szakvéleményt a 

hatóságtól a telekalakításra, illetve az út kialakítására, használatára. 

Ez után döntene a testület, hogy az árok eladható-e vagy sem. A problémát az is tetőzi, hogy a 

vízügyi hatóság sem biztos, hogy jóváhagyja az árok más célú használatát. Tulajdonképpen ez 

egy elvi döntés lenne, hiszen fizikailag nincs is ott árok. Ha jóváhagyják a hatóságok ezt az 

eladást, akkor először át kell minősíteni az árkot a vagyonrendeletben forgalomképes 

vagyonelemmé, aztán lehet eladni. 

Felkéri a Képviselő-testületet, hogy hozza meg elvi döntését arról, hogy ha az építési hatóság, 

és a vízügyi hatóság is jóváhagyja az árok eladását, akkor az önkormányzat vagyonrendeleti 

átminősítés után eladhatja az árkot, illetve, arról döntsön még a testület, hogy hozzájárul az 

útkialakításhoz, amellyel a tulajdonos bejut a saját telkére. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

86/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

tulajdonában lévő Zalaszántó 201/8 hrsz-ú árok 

közlekedési célú használatával kapcsolatos kérelem 

ügyében szükségesnek tartja az építésügyi és vízügyi 

hatóság szakmai állásfoglalásának beszerzését annak 

elbírálása érdekében, hogy van-e akadálya az árkot érintő 

telekalakításnak, valamint a kialakult állapotra és 

használatra tekintettel az árok funkció részben, vagy 

egészben történő megszüntetésének a közlekedési 

használat érdekében. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt 

tájékoztassa, a hatósági (építési, közlekedési) 

állásfoglalások bekérése érdekében. 
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Amennyiben a hatóságok szakmai álláspontja azt lehetővé 

teszi, az abban foglaltak figyelembe vételével, az árok 

funkció módosításához és vagyonrendeleti 

átminősítéséhez, az árkon történő átjárás érdekében a 

Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a benyújtott 

vázrajzon foglaltak szerint. 

 

Az előzetes hatósági állásfoglalás függvényében, a 

vázrajzi adatok ismeretében megbízza a polgármestert, 

hogy ingatlanforgalmi műszaki szakértői szakvélemény 

(értékbecslés) készíttetésére tegyen intézkedést. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző, polgármester 

 

 

13. Hévíz Televízió támogatási kérelme 

Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, valójában ez egy média ajánlat. Jelen pillanatban 

nincsenek a T-Com ajánlatában a Hévíz Televízió műsorai. Ennek fényében ez az ajánlat nem 

időszerű. Javasolja, hogy erről döntsenek. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

87/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Hévízi Televízió Nonprofit Kft. média-ajánlatát 

megismerte, nem tartja időszerűnek, azzal nem kíván élni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

VEGYES ÜGYEK 

 

2020. évi program-tervezet 

 

Dézsi Attila polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Soós Norbert képviselő úr 

kérésére a község közművelődési szakembere elkészítette a beszámolóját a 2020. évi 

rendezvényekről, melyben tájékoztatást ad a veszélyhelyzet miatt elmarad, illetve elhalasztott 

rendezvényekről is. 
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Van-e kérdése valakinek Szeitl Krisztina felé? 

 

Nem hangzott el kérdés a képviselők részéről. 

 

Dézsi Attila polgármester: folytatja, a falunappal kapcsolatosan. A megbeszéltek szerint – ha 

a járványhelyzet engedi – szeretne falunapot tartani szerényebb és szűkebb keretek között, 

ami azt jelentené, hogy egy főzőverseny kerülne megrendezésre. Ez azt jelenti, hogy a 

hagyományokkal ellentétben most nem két napos rendezvényt szeretne tartani, csak egy 

egynapos délutáni programról lenne szó.  

A nagyobb rendezvényt szeptember 19-én a lovas napok és a szüreti felvonulás lenne. 

Addigra már látható lesz, hogy elindulhat-e újra az iskola, lesz-e második hulláma a vírusnak. 

Ennek függvényében lehetne ez a rendezvény egy nagyobb szabású programsorozat. A 

programtervezetben egyéb rendezvények is fel vannak tüntetve, mint például az Almanapok, 

ezekkel a rendezvényekkel természetesen számolnak. 

Kérdése az, hogy ebben a formában a falunap elfogadható-e. 

 

Soós Norbert képviselő: kérdezi, hogy esetleg utcabál lesz-e, és ha lesz, meg van-e szervezve 

a falunap biztosítása a rendőrség részéről. Hozzá teszi, hogy 2018-ban történt egy incidens, 

ami miatt a rendőrség beavatkozása is kellett. A múlt évben már a rendőrség is teljes 

állománnyal részt vett a falunapon, így nem volt verekedés. Reméli, hogy idén is így lesz. 

 

Dézsi Attila polgármester: osztja Soós Norbert véleményét. 

 

Lukács Ágnes jegyző összegzi a programokat: augusztus 1. falunap szűk keretek között, 

szeptember 19-én szüreti felvonulás és lovas napok lesznek. 

 

Dézsi Attila polgármester: kiegészíti, hogy ha a veszélyhelyzet elmúlik, remélhetőleg 

megszervezik a Vadlán futóversenyt, ezen kívül remélhetőleg megrendezésre kerül az 

Almanap ebben az évben, és ezen kívül az egyesületek is szerveznek programokat még idén. 

Előadókkal véleménye szerint most nem szabad szerződéseket kötni, mert nem tudják mi lesz 

a jövő a vírushelyzet miatt.   

Van-e egyéb kérdés, vagy javaslat Krisztinához? 

 

Soós Norbert képviselő javaslata: ha már tartanak rendezvényt, akkor legalább egy 

sztárvendég lehetne a falunapon. 

 

Szeitl Krisztina közművelődés szervező: ahhoz, hogy szárvendég meghívásában 

gondolkodhasson, tudni szeretné mekkora a keretösszeg a falunapra. Ez a keret természetesen 

nemcsak a meghívott fellépő költségét tartalmazza, hanem a főzőverseny helyezettjeinek 

ajándékait, díjazását is, továbbá tekintettel arra, hogy idén a gyermeknap is elmaradt, több 

gyermekprogramot szeretne ezen a rendezvényen megvalósítani, amelyeknek szintén anyagi 

vonzata van. 

 

Kocsis Barbara képviselő: a falunap megtartása ellen van a vírushelyzet miatt. Abban az 

esetben, ha mégis falunap kerül megszervezésre, javasolja, hogy az IKSZT udvarán legyen, 

ahol nem állhat meg mindenki és jöhet be a rendezvényre. A veszélyhelyzettel kapcsolatosan 

elmondja, hogy véleménye szerint nem lehet tudni mit hoz a jövő, éppen ezért nem is szabad 

tervezni fellépőt, nem lehet tudni mivel szabad gazdálkodni. 
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Soós Norbert képviselő: szeretné, hogy ha már lesz rendezvény és nem lesz fellépő, akkor 

legalább zene legyen.  

 

Szeitl Krisztina közművelődés szervező: elmondja, hogy természetesen lesz zene a 

rendezvényen, csak még az nincs eldöntve, milyen zene legyen, és még mindig nem tudja 

mekkora a költségkerete. 

 

Lukács Ágnes jegyző: megkéri a Képviselő-testületet, hogy határozzanak meg egy 

keretösszeget a közművelődésszervező munkájának megkönnyítése érdekében. Így ő is 

tovább tud gondolkodni, hogy milyen program, vagy zene fér bele ebbe a rendezvénybe. 

 

Dézsi Attila polgármester: jelenleg 500.000 Ft keretösszeg van meghatározva, de 

elképzelhető, hogy egy KEHOP-os pályázaton belül még lesz lehetőség ennek az összegnek a 

kiegészítésére. 

 

Soós Norbert képviselő javaslata: 600.000 Ft.  

 

Szeitl Krisztina közművelődés szervező: elmondja, hogy ebbe az összegbe már több dolog 

is belefér. A gyerekeknek a játszóház, az ugrálóvár, a díjazások, és talán még egy fellépő is 

szóba jöhet. Műsor mindenképp lesz, hiszen részt vesznek a falunapon Zalaszántó 

testvértelepülésének – Szék – képviselői is, akik egy táncos műsorral készülnek. Valószínűleg 

eljön a másik testvértelepülés képviselői is a rendezvényre Szlovéniából. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

 

Dézsi Attila polgármester: szavazásra bocsátja a 600.000 Ft-os keretösszeg elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

88/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

falunapra megállapított 500.000 Ft-ot megemeli 600.000 

Ft-ra, melynek 100.000 Ft-os különbözetét a 2020. évi 

költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

Dézsi Attila polgármester: javasolja a Képviselő-testületet a 2020. évi programtervezetet 

elfogadni. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 
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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

89/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2020. évi programtervezetet az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

 

Dézsi Attila polgármester: felteszi a kérdést, van-e még valakinek kérdése egyéb dolgokkal 

kapcsolatban? 

 

Soós Norbert képviselő: jelzi, hogy a Kotsy Malomnál a közvilágítás nem megoldott, erről 

már beszélt a testület korábban. A malom épületét látogatva a sötétben az emberek nem látnak 

jól. Lehetséges lenne-e lámpák kihelyezése az épület közelében? 

 

Dézsi Attila polgármester: Tud a problémáról, és azt is tudja, hogy az odalátogatók egy 

magánúton közelítik meg a malmot. A lámpákkal kapcsolatban már valóban szó volt a 

kiépítésről, amelyhez kért is árajánlatot az Eon-tól, amely 600.000 Ft. Ezt rendkívül magas 

összegnek tartja. Volt egy másik lehetőség is, mely szerint 400.000 Ft-ért ki lehetett volna 

építeni egy napelemes rendszert, amely egy lámpatestet tartalmazott volna. 

Soós Norbert képviselő: elmondja, hogy ő nem egy ilyen drága megoldásra gondolt. Lehet 

kapni 30.000 – 40.000 Ft-ért Solar lámpákat, amelyet elég egy egyszerű oszlopra felhelyezni, 

és abból 3 db elegendő lenne az út és a malom megvilágítására. 

 

Dézsi Attila polgármester: a Zsidi utca korlátozásával kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a forgalomkorlátozó tábla kihelyezésre került. Az útburkolati jel felfestése – 

az út szélessége miatt – nem lehetséges. Javasolják az élősövény kivágását, így belátható lesz 

az a szakasz. 

 

Soós Norbert képviselő: szerint az is megoldás lehetne, ha egy forgalmi rend változás 

keretében a Keszthelyi utca ezen szakasza egyirányú lenne. 

 

Lukács Ágnes jegyző: javaslata egy közlekedéstervező felkérése, aki tud egyeztetni a 

Magyar Közúttal. 

 

Dézsi Attila polgármester: véleménye szerint az lenne a megoldás, hogy kérnek egy 

technikai egyeztetést a Közútkezelőtől, amin részt venne a rendőrség is.  

 

 

Zalaszántó, Fő utca 736. hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötéséhez előzetes közútkezelői és 

tulajdonosi hozzájárulás 

 

Dézsi Attila polgármester: kérdezi, van-e valakinek hozzáfűzni valója a kérelemhez.  

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

90/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kozma Lajos Zoltán (8330 Sümeg, Rendeki utca 4.) 

kérelmére a Zalaszántó 736 hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötés 

terve alapján a Zalaszántó 728 hrsz-ú és 025/30 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonú közterületen az ivóvíz ellátást 

biztosító közmű vezeték biztosítására vezetékjog 

bejegyzéséhez, valamint a közterület használatához 

Kozma Lajos Zoltán (VZ-k. 19-0132/2022) tervező V-01, 

V-02 rajzszámú terv alapján tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását adja.  

 

Engedélyes köteles a kivitelezési munkák megkezdése 

előtt a keletkező szennyvíz zárt rendszerű kezelését 

igazoló zárt rendszerű szennyvízgyűjtő tervét és műszaki 

leírását benyújtani az önkormányzati hivatalnál. 

 

Köteles továbbá a helyi közút és közterület felületét az 

alábbi előírások szerint helyreállítani: 

• A kérelmező köteles a károkozás helyén a közút, 

közterület, illetve az útpadka szakszerű helyreállítására 

saját költségkerete terhére és veszélyére. 

• A javítás során a közterület helyreállítása az eredeti 

állapottal megegyező módon, az útpadka helyreállítása 20 

cm rétegekben tömörített anyagpótlással történhet, eredeti 

funkciójának visszaállításával. A munkavégzés során 

esetlegesen károsodott, megsüllyedt egyéb úttartozékokat 

pótolni kell, illetve helyre kell állítani. 

• Az építési törmelék, felesleges anyag a helyszínről 

haladéktalanul elszállítandó. A munkavégzés időszakában 

a kivitelezés tényére utaló kisegítő berendezések 

elhelyezése indokolt. 

•  Ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli 

igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 

éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a 

közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles azt kijavítani 

a vonatkozó 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 29. §-ában 

foglaltaknak megfelelően. 

• A munka megkezdését, befejezését, a munkaterület 

végleges elhagyását kötelesek írásban bejelenteni a 

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8353 

Zalaszántó, Fő u. 50.)  

• Fenti kötelezettségek nem teljesítése esetén 100.000.-Ft-

ig terjedő pénzbírság kiszabása iránt kezdeményezhető 

intézkedés a Közlekedési Hatóság felé.  
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• A hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 36-38. § rendelkezésein alapul. 

Megbízza a polgármester a kérelmezőt e döntésről 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Zalaszántó, Fő utca 199/4. hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötéséhez előzetes közútkezelői és 

tulajdonosi hozzájárulás 

 

Dézsi Attila polgármester: kérdezi, van-e valakinek hozzáfűzni valója a kérelemhez: 

 

Soós Norbert képviselő: elfogultságot jelent be, mert érintett, így tartózkodni fog a 

szavazásnál. 

 

Dézsi Attila polgármester: tudomásul vette a bejelentést, és szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a 

következő határozatot. 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

91/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Kozma Lajos Zoltán (8330 Sümeg, Rendeki utca 4.) 

kérelmére a Zalaszántó 199/4 hrsz-ú ingatlan ivóvíz 

bekötés terve alapján a Zalaszántó 199/7 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonú közterületen az ivóvíz ellátást 

biztosító közmű vezeték biztosítására vezetékjog 

bejegyzéséhez, valamint a közterület használatához 

Kozma Lajos Zoltán (VZ-k. 19-0132/2022) tervező V-01, 

V-02 rajzszámú terv alapján tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását adja.  

Engedélyes köteles a kivitelezési munkák megkezdése 

előtt a keletkező szennyvíz kezelését igazoló közmű 

nyilatkozatot vagy műszaki tervet benyújtani az 

önkormányzati hivatalnál. 

Köteles továbbá a helyi közút és közterület felületét az 

alábbi előírások szerint helyreállítani: 

• A kérelmező köteles a károkozás helyén a közút, 

közterület, illetve az útpadka szakszerű helyreállítására 

saját költségkerete terhére és veszélyére. 

• A javítás során a közterület helyreállítása az eredeti 

állapottal megegyező módon, az útpadka helyreállítása 20 

cm rétegekben tömörített anyagpótlással történhet, eredeti 
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funkciójának visszaállításával. A munkavégzés során 

esetlegesen károsodott, megsüllyedt egyéb úttartozékokat 

pótolni kell, illetve helyre kell állítani. 

• Az építési törmelék, felesleges anyag a helyszínről 

haladéktalanul elszállítandó. A munkavégzés időszakában 

a kivitelezés tényére utaló kisegítő berendezések 

elhelyezése indokolt. 

•  Ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli 

igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 

éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a 

közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles azt kijavítani 

a vonatkozó 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 29. §-ában 

foglaltaknak megfelelően. 

• A munka megkezdését, befejezését, a munkaterület 

végleges elhagyását kötelesek írásban bejelenteni a 

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8353 

Zalaszántó, Fő u. 50.)  

• Fenti kötelezettségek nem teljesítése esetén 100.000.-Ft-

ig terjedő pénzbírság kiszabása iránt kezdeményezhető 

intézkedés a Közlekedési Hatóság felé.  

• A hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 36-38. § rendelkezésein alapul. 

Megbízza a polgármester a kérelmezőt e döntésről 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy a Szent Erzsébet Alapítvány módosító okirata a 

tegnapi nap folyamán érkezett. Ennek az alapítványnak alapító tagja volt Zalaszántó Község 

Önkormányzata képviseletében Huszti Zoltán volt polgármester úr. Módosításra van szükség 

az alapító okiratban. Ezt már egyszer a Képviselő-testület megszavazta, de jegyző asszonynak 

voltak észrevételei a módosítással kapcsolatban, amelyeket nem fogadtak el akkor. Most 

viszont ez a fajta módosított okirat került a Testület elé jóváhagyásra. 

Felteszi a kérdést, van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

92/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány (8360 Keszthely, 
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Bakacs u. 10., nyilv. sz.: 20-01-0000306), 2020. júliusi 

módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát 

elfogadta. 

Megbízza a polgármestert, hogy a módosító okiratot, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

írja alá. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Kültéri hulladékgyűjtők 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy a községben található kültéri hulladékgyűjtők 

rendkívül rossz állapotban vannak. Felkeresett két céget is, akik árajánlatot tettek kültéri 

hulladégyűjtőkre, melyet el is küldött a Képviselő-testület tagjainak. Kocsis Barbara 

képviselő asszony jelezte, hogy van egy cég, mely olcsóbb ajánlatot tud tenni. Felkérte ezt a 

vállalkozást is, hogy tegyen ajánlatot. Mindegyik ajánlatnál 34.000 Ft a szállítási költség. A 

képviselő asszony által javasolt cég kétfajta kukára adott árajánlatot, az egyik csikk tartós, a 

másik pedig nem.  

Megkérdezi a Testület tagjait, kinek mi a javaslat, hány darab hulladékgyűjtőt rendeljenek, és 

milyent. 

 

Vajda Károly alpolgármester: elmondja, hogy a községben vannak olyan hulladékgyűjtők, 

amelyeket senki nem használ, és vannak olyanok is, amelyeket nem a megfelelő módon 

használ a lakosság. 

 

Dézsi Attila polgármester: szerinte nem biztos, hogy a kukák helytelen használatát a 

zalaszántói lakosok végzik. Több alkalommal is látta, hogy megáll egy-egy kis 

szeméttárrolónál egy idegen autó, mellé teszi a szemetet és tovább hajt. Ezért tett már 

javaslatot a Testületnek arra, hogy ezeket a kritikus pontokat be kellene kamerázni. 

Nem merte még kiállítani a felújított tűzoltó autót sem, mert attól fél, hogy megrongálják. 

Javaslatot tesz, hogy ha az IKSZT udvara be lenne kamerázva, akkor akár oda lehetne 

kiállítani az autót. 

 

Soós Norbert képviselő. javasolja a Keszthelyi utca bekamerázását is abból az okból 

kifolyólag, hogy ha a faluban rablás történik, akkor nagy valószínűséggel arra menekülnének 

a garázdák, talán lehetne így később azonosítani őket.  

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan már két éve kért be 

árajánlatot, az egyik vállalkozás internetszolgáltatással is foglalkozik, a másik pedig a 

szomszéd községben bejegyzett cég. Mindkét ajánlat többmillió forintos volt. Természetesen 

ez az összeg módosulhat még a rendszámfelismerő szoftverrel is, így még drágább lenne. Egy 

alkalommal a megyei rendőrkapitány is személyesen megjelent, és azt a javaslatot tette, hogy 

a község fogjon össze néhány környező településsel, és egy bemutató kamerarendszer 

kiépítésében gondolkodjanak. Megkereste települések vezetőit, akik támogatták is ezt a 

javaslatot, de sajnos a mai napig nem történt semmi. Most kellene eldönteni, hogy ez ügyben 

kíván-e a testület lépni valamit. 
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Lukács Ágnes jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy bekérte a rendőrség 

2019. évi beszámolóját. Ez most már a rendelkezésükre áll, és javasolja, hogy a következő 

ülésen, amikor ezt napirendre tűzik, akkor tárgyalják meg a közterületi kamerarendszerrel 

kapcsolatos javaslatokat. Addig lehet árajánlatokat gyűjteni, és a következő testületi ülésen 

már ebben a formában dönteni is lehetne majd. 

 

Dézsi Attila polgármester: elfogadja a javaslatot, és visszatér az eredeti témára.  

Felkéri a testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot, hány darab kis hulladékgyűjtőt és milyen 

típusú szerezzenek be, illetve hány darab szelektív szeméttároló legyen. 

Személy szerint ő azt a céget javasolja a megbízással, amelyet képviselő asszony ajánlott. A 

csikk tartós kukára szerinte nincs szükség, mert az elmúlt években sem volt ezzel probléma. 

Így több hulladéktárolót tudnának rendelni a 50 literes zöld színűből. Javaslata ezek alapján 

15 db kültéri hulladékgyűjtő megrendelése. A szelektív hulladékgyűjtőre a játszótérnél 

mindenképp szükség van, így javasolja az egy darab szelektív tároló megrendelését is. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

93/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

kültéri hulladékgyűjtők beszerzése érdekében a MEVA-

HU Kft. (2851 Környe, Budai út 1/B. adószáma: 

11862374-2-11) árajánlatát elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az ajánlatban szereplő 

kondíciókkal rendeljen meg 15 db zöld színű 50 literes 

kültéri hulladéktárolót, valamit 1 db szelektív 

hulladékgyűjtőt.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy a temetőnél is van egy szelektív hulladékgyűjtő, 

amit nem a rendeltetésének megfelelően használnak az emberek. Javasolja annak a 

szemétgyűjtőnek a megszűntetését. 

 

Vajda Károly alpolgármester: szerint a hulladékok megfelelő tárolása nem csak a temetőnél 

okoz gondot, hanem a zártkerti ingatlanoknál is, tekintettel arra, hogy nincs ott 

szemétszállítás. Ennek a kérdését is meg kell oldani. 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy a tanyagondnok minden héten kedden összeszedi 

a szemetet a kerteknél, és elviteti a ZALAISPÁ-val másnap. Ehhez az ingatlan tulajdonosának 

barna zsákot kell venni a ZALAISPÁ-tól. Javasolták azt is a zártkerti ingatlan 

tulajdonosainak, hogy vásároljanak saját használatra egy műanyag hulladéktárolót, és ha a 

hétvégén távoznak az ingatlanból, akkor abba helyezzék el a barna zsákot. Így a kommunális 
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hulladék nem lesz szerteszét az utakon, és a tanyagondnok össze tudja gyűjteni a szállítási nap 

előtt. 

 

Vajda Károly alpolgármester: javasolja, hogy legyen egy központi szemétlerakó hely, 

ahova a zártkerti ingatlanok tulajdonosai távozás előtt lerakhatják a szemetet. Ehhez kellene 

egy alkalmas helyet találni. 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy ezt a lehetőséget már kipróbálták a gyakorlatban, 

és nem működött jól. Megkérték a tulajdonosokat, hogy az összegyűjtött hulladékot tegyék a 

megvásárolt barna zsákba és kedden este, vagy szerda reggel helyezzék el az önkormányzat 

melletti hulladékoknál. A probléma az volt, hogy nem a megfelelő tárolózacskóban érkezett a 

hulladék, és sajnos több alkalommal helyeztek el olyan tárgyakat a szemét között, amely akár 

megsebesíthette volna a falugondnokot, vagy a ZALAISPA munkatársait is a felrakodásnál. 

 

Lukács Ágnes jegyző: javasolja adóemelés megfontolását a külterületi, zártkerti ingatlanok 

tulajdonosaira vonatkozóan, mely többlet bevételből az önkormányzat vásárolna barna 

zsákokat, amelyeket ki lehetne osztani a zártkerti tulajdonosoknak. 

 

Soós Norbert képviselő: osztja a jegyző asszony véleményét, mert ezzel az adóemeléssel 

legalább hozzájárulnának a tulajdonosok a beszállítási költségekhez.  

 

Lukács Ágnes jegyző: a következő testületi ülésre áttekinti a hatályos önkormányzati 

rendeletet és felkészül hulladékszállítási témából. 

 

Dézsi Attila polgármester: megköszöni a javaslatot és elfogadja. 

 

 

Lomtalanítás 

 

Dézsi Attila polgármester: javaslata – az elmúlt évekhez hasonlóan – kétlépcsős lomtalanítás 

lenne. Első alkalommal a falu végén elhelyezett konténerben személyenként 10 kg súlyban 

mért hulladékot helyezhetne el a lakosság. Ezt az önkormányzat meghirdetné különböző 

hírportálokon.  

Második alkalommal pedig a lakosság az ingatlanjaik előtt elhelyezheti a hulladékot 

zsákokban, vagy kötegelt rendezett formában súlykorlátozás nélkül. Ezzel segíthetnék azokat 

a nyugdíjasokat és mozgáskorlátozottakat, akik nem tudják a szemetet első lépésben 

elszállítani.  

Az elektronikai hulladékok elszállítására talált egy olyan céget, aki ingyen, sőt csekély 

összeget felajánlana az önkormányzat részére azért, hogy elszállíthassa az ilyen fajta lomokat. 

Felteszi a kérdést a Képviselő-testületnek, hogy belevágjanak- e a fent említett lépésekkel a 

lomtalanításba. 

 

Kocsis Barbara képviselő: megosztja a testülettel a gógánfai tapasztalatait. Ott a lomtalanítás 

házhoz menő alkalmával a kihirdetett időpont előtt azoknak a lakosoknak, akik igénybe 

szerették volna venni a szolgáltatást, be kellett jelentenie az önkormányzatnál. A hulladékot 

pedig nem a közterületen helyezhette el, hanem a saját birtokán. Ennek következménye az 

lett, hogy sokkal kevesebb szemetet szállítottak el a szolgáltató munkatársai. 

 

Dézsi Attila polgármester: szerint ez a megoldás nem megfelelő, mert a lakosság többsége 

nincs otthon napközben, mikor elszállítanák a lomokat. 
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Továbbra is azt javasolja, hogy először hirdessék meg a konténeres megoldást, és valamikor 

az ősszel pedig igénybe lehetne venni a házhoz menő szolgáltatást. 

 

Molnár Teréz képviselő: osztja a polgármester Úr véleményét, tekintettel arra, hogy ez egy 

jól bevált módszer Zalaszántó esetében. 

 

Dézsi Attila polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatát.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta  a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

94/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

szükségesnek tartja a községben a lomtalanítás 

megszervezését.  

Felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a ZALAISPA 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Zrt-től (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz. adószám: 

14346628-2-20) a szükséges konténert, és a lomtalanítás 

időpontjáról, módjáról tájékoztassa a lakosságot. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Mart aszfaltozás 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy küldött a testületnek egy társadalmi munkára 

felszólító levelet, melyben segítséget kér a képviselő uraktól abban, hogy melyik hegyi utat 

lenne a legcélszerűbb leaszfaltozni. Az önkormányzatnak rendelkezésére áll egy kamion 

mennyiségű mart aszfalt, ingyenesen. Ezt szeretné felhasználni a legrosszabb állapotú hegyi 

út javításánál. Kéthelyről tudnak rendelni ehhez az anyaghoz emulziót, és már csak egy 

emelőre, illetve hengerre lenne szükség az aszfaltozási munkák megkezdéséhez. A kérdése az, 

hogy hol és mikor történjen meg az aszfaltozás. 

 

Vajda Károly alpolgármester: javaslata, hogy az emelkedőknél aszfaltozzanak. 

 

Molnár Teréz képviselő: azt javasolja, hogy a meglévő utakat folytassák tovább ezzel az 

aszfalttal. 

 

Dézsi Attila polgármester: egyet ért Vajda Károllyal. És felkéri a Testületet, hogy segítsenek 

majd a lakosság köreiben embereket toborozni a társadalmi munkához. 

 

Soós Norbert képviselő: biztosítja a polgármestert a támogatásáról. 

 

Vajda Károly alpolgármester: szerint a kátyúk kijavítására is alkalmas ez az aszfalt. 
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Dézsi Attila polgármester: ez a fajta anyag akkor marad bent a talajban, ha nagy területen 

terítik el. Ezért a kátyúk kijavítására nem feltétlenül tartja jó megoldásnak. 

Tekintettel arra, hogy nem született egységes döntés az aszfalt elterítésére, javasolja a 

Képviselő-testületnek a hegyi utak bejárását, és ez után kéri, tegyenek majd javaslatot az 

aszfalt felhasználására. 

 

 

Dézsi Attila polgármester: átadja a szót a jegyzőnek egy e-mail-ben feltett képviselői 

kérdéssel kapcsolatosan. 

 

Lukács Ágnes jegyző: tájékoztatja a testületet a falu egyik legidősebb emberének állapotáról 

Soós Norbert képviselő úr kérésére. Elmondja, hogy Kotsy Nándor jelenleg is kórházban 

tartózkodik. Jelzéssel élt a Keszthelyi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya felé, így van vagyoni 

és jogi képviselete az idős bácsinak. Részére egy hozzátartozó személyében ideiglenes 

gondnokot rendeltek ki az ügyeinek vitelére. 

 

Soós Norbert képviselő: tudni szeretné, hogy valóban készült-e végrendelet, amelyben a 

vagyonát az önkormányzatra hagyta. 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy valóban készült egy végrendelet. Ez 

pillanatnyilag nem jelent semmit a szándékon kívül, hiszen ezt akár vissza is vonhatja. 

 

 

Ideiglenes iparűzési adóbevételek 

 

Lukács Ágnes jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy felkeresték az összes olyan 

nem helyben bejegyzett céget, akik vélhetően iparűzési adó hatálya alá tartozó tevékenységet 

folytattak a faluban. 7 társaságot kerestek meg és hívtak fel adóbevallásra, és négyen jeleztek 

vissza építési naplóval igazolva, hogy nem érték el azt az időintervallumot, amivel ideiglenes 

iparűzési adó kötelezettségük keletkezett volna. Van olyan is, aki még nem válaszolt. Ezek az 

ügyek folyamatban vannak még. 

 

 

Bérleti szerződés 

 

Dézsi Attila polgármester: szeretné, ha a 199/7 hrsz-ú ingatlanon lévő épületet a Lántzky 

Temetkezési Kft. bérbe vehetné 5.000 Ft/hó bérleti díjjal. Az épületet eddig sem használták 

semmire, így legalább nem áll üresen. Temetkezési kellékek bemutatására szolgálna a 

helyiség.  

Kéri a testületet a javaslat elfogadására. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

95/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 
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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

bérbe adja a 199/7 hrsz-ú ingatlant 5.000 Ft/hó bérleti díj 

ellenében a Lántzky Temetkezési Kft. (8890 

Zalaszentgrót, Nefelejcs u. 1. fszt. 1., adószám: 25439300-

2-20, képviseli Lántzky Gergely ügyvezető) részére 

“temetkezési kellék bemutatóterem” céljára. 

Az éves bérleti díjat a bérlő minden év január 1-én köteles 

utalni a Zalaszántói Önkormányzat 74500303-11030575-

0000000 számú számlájára. 

Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Kútkáva 

 

Dézsi Attila polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy egy zalaszántói lakos érdeklődött a 

használaton kívüli kútkáváról. 

Javaslatokat kér a Képviselő-testület tagjaitól, hogy mennyiért lehetne értékesíteni ezt a 

kútkávát. 

 

Soós Norbert képviselő javaslata: tekintettel arra, hogy zalaszántói lakos szeretné ezt a 

használaton kívüli kútkávát, térítésmentesen elajándékozná azzal a kikötéssel, hogy a 

kútkávának a faluban kell maradni. 

 

Dézsi Attila polgármester: elfogadható-e ez a javaslat azzal a kikötéssel, hogy a kútkávát fel 

kell újítani, és Zalaszántó közigazgatási területéről nem viheti ki az új tulajdonosa. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az 

alábbi határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

96/2020. (VII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gelencsér László 8353 Zalaszántó, Zrínyi u. 17. szám 

alatti lakos részére térítésmentesen elajándékozza az 

önkormányzat tulajdonát képező kútkávát azzal a 

kikötéssel, hogy azt köteles felújítani és kizárólag 

Zalaszántó közigazgatási területén helyezheti el. 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 
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Szatlóczki Gábor – Szántói csata 

 

Dézsi Attila polgármester: elmondja, hogy egy régebbi kezdeményezés alapján Szatlóczki 

Gábor szerző elkészített egy kisebb terjedelmű anyagot a Szántói csata vonatkozásában. Ezt a 

gyűjtő munkát már kifizette az önkormányzat. A kérdés az, hogy kiadják-e most az írását 

könyv formájában. Valójában nem a Szántói csata került feldolgozásra az iratban, hanem 

Tátika várának a történetét dolgozta fel. 

 

Vajda Károly alpolgármester: javasolja, hogy várjanak még a döntéssel tekintettel arra, 

hogy az író-kutató úr hamarosan a községbe látogat és előadást tart a témáról. 

 

Dézsi Attila polgármester: elfogadja a javaslatot. 

 

 

Közlekedési tábla kihelyezése 

 

Dézsi Attila polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Zrínyi utca és a 

Vindornyalak felé vezető útelágazóba kihelyezett egy stop táblát. 

Továbbá javasolja, hogy az Ádám utca és a Zrínyi utca sarkára tegyenek ki egy busz behajtási 

tilalmat korlátozó táblát. 

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele, amit megosztana a testülettel? 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

 

 

Vajda Károly alpolgármester: egy örömteli dolgot olvasott a jegyzőasszony hivatali 

beszámolójában, mely szerint van egy olyan kollegina, aki magas szinten beszéli az idegen 

nyelveket. Nemrég kint volt a zártkerti részen és azt látta, hogy egy holland tulajdonos 

túlépített az önkormányzati területre legalább egy fél méterrel. Megoldható lenne-e, hogy 

valaki lekommunikálja ezt a külföldi tulajdonossal? 

 

Lukács Ágnes jegyző: megvizsgálják a kérdést. 

 

 

Spartan Training Group 

 

Dézsi Attila polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet egy megkeresésről. Két 

zalaszántói lakos szeretne egy terepfutó csoportot alakítani a településen, melyhez a Testület 

jóváhagyása kellene. A csoport neve Spartan Training Group Zalaszántó lenne. Heti 1-2 

alkalommal tartanának ingyenes edzéseket gyerekeknek és felnőtteknek.  

Javasolja elfogadásra egyfelől a kezdeményezés miatt, másrészt hozzájárulna a Zalaszántó 

név használatához. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 



Zalaszántó Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

31 

 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Spartan Training Group Zalaszántó szervezet kérelmére a 

terepfutó csoport megnevezésében Zalaszántó 

településnév használatához hozzájárul.  

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az alapítókat 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

 

 

Bakonyerdő Zrt-vel úthasználati megállapodás megkötése 

 

Dézsi Attila polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Béke Szentélyhez 

vezető út 20 millió forintos támogatás felhasználásával felújításra került, új aszfaltozott 

szakasz került megvalósításra. A Sztúpáig vezető út nem az önkormányzat tulajdona, állami 

közút, így a Nemzeti Földügyi Központ hozzájárulásával, és a kezelő Bakonyerdő Zrt-vel 

egyetértésben és általuk jóváhagyva történhetett meg a kivitelezés. A Nemzeti Földügyi 

Központ olyan kikötéssel adta hozzájárulást a fejlesztéshez, hogy a Bakonyerdő Zrt kezelővel 

egy használati-hasznosítási megállapodás megkötését írta elő. 

Rendelkezésükre áll a megállapodás tervezete. A támogatással történő elszámoláshoz 

szükséges az aláírt megállapodás. Javasolja elfogadásra.  

Kéri, hatalmazza fel a testület a szerződés aláírására. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.  

Dézsi Attila polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a 

következő határozatot. 

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

BAKONYERDŐ Erdészeti és Faipari ZRT 

(adószám:11345161-2-19, székhelye: 8500. Pápa, Jókai u. 

46., képviseli: Varga László vezérigazgató) vagyonkezelő 

és Zalaszántó Község Önkormányzata között a Zalaszántó 

külterület 04/3, kivett saját használatú út megnevezésű, a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező ingatlan 

hasznosítására vonatkozó együttműködési megállapodást 

megismerte, azt jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 




