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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet tárgyalja: 
1.) Polgármester beszámolója a két ülés közti tevékenységéről  
2.) Szántód, 887 hrsz-ú (volt Shell-kút területe) ingatlan településképi védelmi ügye 

3.) Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntéshozatal 

4.) Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése 
5.) 2020. évi munkaterv megtárgyalása 
6.) Falugondnoki buszra érkezett ajánlatokról döntés 

7.) Szántód 517 hrsz-ú ingatlan - kimérési vázrajz szerinti területrészének - ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről döntés 

8.) Döntés elővásárlási jogról 

9.) Aranyhíd utcai útburkolat és járdaépítésre vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére 

ajánlatok bekérése 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülést közti 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 
Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód, 887 hrsz.-ú ingatlan 
településképi védelmi ügyében, a Marinex Kft. kérelmét figyelembevéve, az előterjesztés 5. 
mellékletét tartalmazó 499-2/2020. számú II. fokú határozat szerint hozza meg döntését. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 



3 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód 75-76 hrsz-ú ingatlanok, 

értékbecslésben meghatározott összegért történő megvásárlását tervezi. 

 

Az ingatlanok megvásárlásáról a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően dönt. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (I.22) Kt. határozata 

 

a.) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vizvári Attila polgármester 

2019. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja, 2020. évi 

szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

b.) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vizvári Attila polgármester 

2020. évi cafetéria keretét bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 

    Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020. (I.22) Kt. határozata 
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Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” elnevezésű alprogram keretében, a falugondoki busz beszerzésére beérkezett 

ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Kaposvár-Car Kft. (7400 Kaposvár, Pécsi 

u.4.), bruttó 10.201.381,-Ft-os (+85.000,-Ft forgalomba helyezési költség) ajánlatát fogadja 

el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a falugondnoki busz megrendelésére, beszerzésére, az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (I.22.) Kt. számú határozata 

 

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében) lévő Szántód 517 helyrajzi 

számon felvett, kivett vasútállomás megnevezésű, 7.6633 ha területű ingatlannak a 

mellékelt felmérési vázrajzon meghatározott 8582 m2-nyi területrésze, 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott 

településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és 

közpark és egyéb közterület kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni. 

 

Konkrét felhasználási célként az Önkormányzat a meghatározott területet közpark 

céljára kívánja hasznosítani, továbbá a gyalogosok biztonságos közlekedése 

érdekében járdát kíván építeni a területen. Az ingatlan természetben jelenleg is 

parkként és közterületként funkcionál. 

 

3. Szántód Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 

megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szántód 517 hrsz-ú 

ingatlan – kimérési vázrajz szerinti területrészének – ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben 

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szántód 517 hrsz-ú 

ingatlan – felmérési vázrajz szerinti területrészének – ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
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Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Szántód, belterület 

360 hrsz-ú és a Szántód 344 hrsz-ú saját használatú út megjelölésű, valamint a Szántód 

358 hrsz-ú strandfürdő megjelölésű ingatlanok Hofmann Judith, Pinter Ilona és Pinter 

Katherina tulajdonrészeinek értékesítése során elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020.(I.22.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Aranyhíd utcai útburkolatra és járdaépítésre vonatkozó fennmaradási és forgalomba 

helyezési engedélyhez szükséges tervek elkészítésére ajánlatokat kérjen be. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 

11-18/2020.(I.22.) ZÁRT ülés 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2020.(II.07.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet tárgyalja: 

1. Polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló 

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megvitatása I. fordulóban 

3. Tervezési ajánlatok elbírálása 

4. Közművelődési terv elfogadása 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2020.(II.07.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés 

közti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2020.(II.07.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi 

költségvetését I. fordulóban megtárgyalta, azt tovább tárgyalásra 

alkalmasnak tartja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2020.(II.07.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aranyhíd utcai 

(344 hrsz)  járda és útépítés tervezési feladataival a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó KAPOSÚT BT (7400 Kaposvár, Rómahegyi út. 2. képviseli: Koszéj 

László) bruttó 508.000,-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2020. (II.07.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi közművelődési 

szolgáltatási tervet jóváhagyja. 

 

   Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2020.(II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet tárgyalja: 

1. Polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló 

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

3. Szántód 703 hrsz alatti ingatlan (volt Postás tábor) telekalakítása  

4. Törvényességi felhívás megtárgyalása, hulladékgazdálkodási rendelet  

módosítása 

5. Ösztöndíj rendelet módosítása 

6. Együttműködési megállapodás megtárgyalása az Önkormányzat területét MÁV Zrt. 

üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerre vonatkozóan 

7. Civil szervezetek 2020. évi támogatására pályázati felhívás jóváhagyása 

8. Civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatás elszámolása 

9. Döntés ingatlan vásárlásról (75-76 hrsz-ú ingatlanok) 

10. Döntés ingatlanok bérbeadásáról 

11. DBRHÖT társulási megállapodás módosítása 

12. Beérkezett ajánlatok elbírálása (asztalok, padok, hulladékgyűjtők, hirdetőtáblák) 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2020.(II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés 

közti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2020.(II.21.) Kt. határozata 

 

1. Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 

polgármester cafetéria keretét évi bruttó 240.000.- 

Ft-ban állapítja meg. 
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2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzati alkalmazottak cafetéria 

juttatását készpénz formájában, nettó 8.000.- 

Ft/fő/hó összegben állapítja meg. 

3. Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szántódi lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást 

és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő 

ellátottak által fizetendő 2020. évi térítési díj összegét 

átvállalja a 2020. évi költségvetésben meghatározott 

egyéb pénzbeli és szociális ellátások kormányzati 

funkció terhére. 

4. Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 

saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

 

             ezer Ft-ban 

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Saját bevételek 167 100 163 000 163 000 163 000 

Helyi adóból származó bevétel 164 100 160 000 160 000 160 000 

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni 

értékű jogának értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel     

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 500 500 500 500 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés     

Figyelembe vehető saját bevétel 83 550 81 500 81 500 81 500 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke 
0 0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatal napjától a 

beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén 

annak névértéke, egyéb értékpapír esetén 

annak vételára 
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Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 

    

A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és 

a lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

    

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 

    

A szerződésben kapott, legalább 365 nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és 

a még ki nem fizetett ellenérték 

    

Külföldi hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összeg 

    

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2020. (II.21.) Kt. határozata 
 

A képviselő-testület megismerte az előterjesztés mellékletét képező, Szántód Község 

Önkormányzata és az I-9 Ingatlanalap közötti, a szántódi 703 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

módosított Telekalakítás és ingatlan tulajdonjogának helyi önkormányzat részére történő 

térítésmentes átruházásáról szóló szerződés tartalmát, melyet jelen határozatával jóváhagy. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Somogy Megyei Kormányhivatal 

SOB/03/543-1/2020. számú törvényességi javaslatát megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadja; a jövőben a működése során fokozottabb figyelmet fordít a zárt ülés szabályainak 

betartására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal 

SOB/03/1442/2019. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal 

egyetért, azt elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

 

 

5. Együttműködési megállapodás megtárgyalása az Önkormányzat területét MÁV Zrt. 

üzemeltetésében lévő térfigyelő rendszerre vonatkozóan 

Megállapodás-tervezet a jegyzőkönyv 5.sz. mellékletét képezi. 

 

Vizvári Attila polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a MÁV Biztonsági 

Főigazgatósága megkereséssel fordult az Önkormányzathoz. A Szántód-Kőröshegy 

vasútállomáson működtetett kameráik közül kettő kamera rálát a közterületre is. Ahhoz, hogy 

az ezzel kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a törvényi előírásoknak, együttműködési 

megállapodás megkötése szükséges, melyhez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. 

Időközben egyeztettünk a külső adatvédelmi tisztviselővel - aki a hivatalhoz tartozó 

önkormányzatoknál felmerülő adatvédelmi feladatokat is ellátja -, és az ő álláspontja 

értelmében az együttműködési megállapodás megköthető. 

Javasolta a megállapodás megkötését. Kérte, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. A 

szavazásban 5 fő képviselő vesz részt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód-Kőröshegy 

vasútállomáson lévő, közterületet megfigyelő, MÁV Zrt. által üzemeltetett térfigyelő 

rendszerre vonatkozó együttműködési megállapodást megtárgyalta, az abban foglaltakkal 

egyetért. 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás megkötésére, aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2020. (II.21.) Kt. határozata 
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Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) a 2020. évi költségvetésben meghatározott támogatási keret terhére a civil 

szervezetek támogatására pályázatot ír ki.  

b.) a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati kiírást és adatlapot jóváhagyja. 

c.) megbízza az Ügyrendi Bizottságot, hogy 2020. április 30. napjáig a képviselő-testület 

felé, a pályázatok támogatására tegyen javaslatot. 

 

Felelős:  Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2019. március 5. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

- Balaton Fejlesztési Tanács  

- Rákóczi Szövetség 

- Dr. Kisegyházi Attila Bt. 

2019. évi támogatás felhasználásról szóló írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Szántód 75 hrsz-ú (Szántód, Márton 

F. u. 1.), „beépítetlen terület” megnevezésű, 353 m2 területű ingatlant az értékbecslésben 

szereplő 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint összegért meg kívánja vásárolni. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot 

és tegye meg az ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Szántód 76 hrsz-ú (Szántód, Rege 

u.), „beépítetlen terület” megnevezésű, 677 m2 területű ingatlant az értékbecslésben szereplő 

7.000.000,-Ft, azaz Hétmillió forint összegért meg kívánja vásárolni. 
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Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot 

és tegye meg az ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2020. (II.21) Kt. határozata 

 

Szántód Község Képviselő-testülete a szántódi 189 hrsz.   alatt   felvett „közterület” 

ingatlanból 100 m2 nagyságú területet – kizárólagosan kérelmező Varga Józsefné 1152 

Budapest Rákos út 133. sz. alatti lakos szántódi   ingatlanára, a tulajdonos általi gépjárművel 

történő beközlekedés céljára –   bérbe ad 2020. december 31. napjáig. A bérleti díjat 15.000,-

Ft összegben állapítja meg.  A bérlő köteles a bérelt terület folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

   

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2020. (II.21) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szántódi 890/1. hrsz. alatt felvett, „kivett, 

beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból 1.500 m2 területet tárolás, raktározás céljára 

bérbe ad 2020. október 31. napjáig a 8622 Szántód, Május 1. utca 4. sz. alatti székhelyű 

Szélkakas Vendéglátó Kft. (képviseli: Zsiga János ügyvezető) részére. A bérleti díjat 250.000,-

Ft összegben állapítja meg. A bérlő köteles a bérelt terület folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2020. (II.21) Kt. határozata 

 

Szántód Község Képviselő-testülete a szántódi 482 hrsz. alatt felvett „strandfürdő” 

megnevezésű ingatlanból 62 m2 nagyságú területet, vízállás (stég) bejárás és strandhasználat 

céljára bérbe ad 2020. december 31. napjáig az 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. alatti 

székhelyű MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. (képviseli: Váczi István gazdasági 

vezető és Kupai Sándor műszaki üzletágvezető együttesen) részére. A bérleti díjat 50.000,- Ft.  
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összegben állapítja meg. A bérlő köteles a bérelt terület folyamatos karbantartásáról 

gondoskodni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2020. (II.21) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szántódi 289 hrsz. alatt felvett „kivett 

udvar” megjelölésű, 246 m2 ingatlant 2020. december 31. napjáig bérbe adja Kósi Gábor 

Kálmán 1015 Budapest Batthyány u. 39. sz. alatti lakos részére. A bérleti díjat 36.900,- Ft-

ban állapítja meg. A bérlő köteles a bérelt terület folyamatos karbantartásáról gondoskodni.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Dél-

Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás valamennyi tagja által elfogadott,2016. május 30-án aláírt, Társulási Megállapodás 

2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére történő 

megküldésére.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint elfogadott, 

módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 
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Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lócákra, padokra 

érkezett ajánlatok közül, az összességében legjobb ajánlatot tevő Városszépítő Kft. 

(5100 Jászberény, Ady E. út 25.) - Pécsi lóca 20 db + Pécsi asztal 10 db 

 (szállítással) - bruttó: 2.641.600,-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgyűjtőkre 

érkezett ajánlatok közül, az összességében legjobb ajánlatot tevő Városszépítő Kft. 

(5100 Jászberény, Ady E. út 25.) – Urban szemétgyűjtő 30 db (szállítással) 

 bruttó: 2.369.820,-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2020. (II.21.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hirdetőtáblákra érkezett 

ajánlatok közül, az összességében legjobb ajánlatot tevő Városszépítő Kft. (5100 

Jászberény, Ady E. út 25.) – Debreceni hirdetőtábla 20 db (szállítással) 

bruttó: 6.324.600,-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

43-47/2020.(II.21.) ZÁRT ülés 
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48-49/2020.(II.26.) EGYÜTTES ülés 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2020.(VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet tárgyalja: 

1. Döntés elővásárlási jogról 

2. Polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló 

3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) Ör. módosítása 

4. A 2019. évi zárszámadásának elfogadása 

5. Vízkárelhárítási védelmi terv felülvizsgálatának és a felülvizsgálathoz kapcsolódó 

ütemterv elfogadása 

6. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

7. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója szolgáltató könyvtári 

feladatok ellátásáról 

8. Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről 

9. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása 

10. Egyéb önkormányzati döntést igénylő ügyek 

Felelős: Vizvári Attila 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2020. (VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Szántód 

belterület 41 hrsz „kivett udvar és közösségi fedett tér (grillező)” megnevezésű, 

1083 m2 alapterületű ingatlan, 414 m2-nyi területű, Pálfi Lászlóné (1122 

Budapest, XII. ker. Határőr u. 19/B.) 414/1083-ad tulajdoni hányadú 

tulajdonrészének értékesítése során 10.500.000,-Ft vételárért, elővásárlási 

jogával élni kíván.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és az 

adásvétellel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2020. (VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti 

tevékenységéről, valamint a veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló beszámolót 

elfogadja. 
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Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2020.(VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 

gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2020.(VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervét elfogadja. 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált helyi 

vízkárelhárítási védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés 

szerinti ütemtervet elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2020.(VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

vízgazdálkodásért felelős miniszter 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 

évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pontja szerinti pályázati kiírására lakossági 

víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közműves 

ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati 

célra. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz 

csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében 

teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2019. július 6. 

 



17 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2020.(VI.26.) Kt. határozata 

 
Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takács Gyula Megyei 
és Városi Könyvtár 2019. évi könyvtári feladatok ellátásáról szóló beszámolóját 
elfogadja.  
 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. október 30. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2020.(VI.26.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

társulásokban 2019. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2020. (VI.26.) Kt. határozata 
 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi belső 

ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2020. (VI.26.) Kt. határozata 
 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód 890/1 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon használtcikk piacot kíván 

kialakítani, fenntartani és üzemeltetni. 

A használtcikk piac működtetéséhez szükséges, a jegyzőkönyv mellékletét képező 

„Szántódi használtcikk piac működési szabályzatot” elfogadja. 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 
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Határidő: értelem szerint 

 

 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Szántód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2020. (VI.26.) Kt. határozata 
 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a Békevár Egyesület (8654 Ságvár, Fő u. 1., képviselője: Bor Ferenc elnök) az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Szántód, Iskola u. 9. szám alatti ingatlanban 

székhelyet létesítsen, az ingatlant központi ügyviteli helyeként használja, azt 

hivatalos irataiban székhelyeként megjelölje. 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a székhely létesítéshez 

való hozzájárulását ingyenesen, visszavonásig adja meg, azonban az egyes 

programok, rendezvények tartása esetén a Közösségi Ház használatához a 

hatályos szabályozás alapján – bérleti díj fejében – járul hozzá. 

  

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

61-62/2020.(VI.26.) ZÁRT ülés 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2020.(VIII.6.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

1. Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról döntés 

2. Falunapi rendezvényről döntés 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2020.(VIII. 6.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújt be 60 m3 keménylombos tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  

 

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az igényelhető 60 erdei m3 tűzifa megvásárlásához 

 1.000 Ft /erdei m3 + áfa mértékben, összesen 60 eFt + Áfa összegben a saját forrást biztosítja.  
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A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2020.(VIII. 6.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 29-ére tervezett 

falunapi rendezvényt a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 

285/2020. (VI.17.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével nem tartja meg. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

66-71/2020.(VIII.6.) Kt. határozat ZÁRT ülés 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

1. Polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló 

2. Beérkezett árajánlatokról döntés: 

- belterületi utak felújítási munkái 

- parkolóépítés (Partivillasor u.) 

- Szántód, Móricz Zs. u. – Gyulai J. utcák torkolatának aszfaltozása 

- Szántód, Vajda J. u. csapadékvíz elvezető készítés 

- Szántód, Fűrész u. (726/8 hrsz.) ingatlanon található vasbeton rámpa felújítás + 

szerelőakna kialakítás 

3. Egyéb képviselő-testületi döntést igénylő ügyek 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületi utak 

felújítási munkáira beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 12.657.315,-Ft-os 

ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Partivillasor utcában 

parkolóépítési munkára beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 1.896.963,-Ft-os ajánlatát 

fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód, Móricz Zs. u. 

– Gyulai J. utcák torkolatának aszfaltozási munkáira beérkezett ajánlatok közül 

a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka 

u. 33.) bruttó 880.110,-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód, Vajda J. u. 

csapadékvíz elvezető készítési munkáira beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó Balaton-Út Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) bruttó 684.149,-

Ft-os ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód, Fűrész u. 

(726/8 hrsz.) ingatlanon található vasbeton rámpa felújítás + szerelőakna 

kialakítási munkáira beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó Délács Kft. (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 126.) bruttó 1.955.800,-Ft-os 

ajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2020.(IX.1.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vizvári Attila 

polgármester részére 3 havi bérének megfelelő jutalmat állapít meg. 

 

Felelős: Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

80-83/2020.(IX.01.) Zárt ülés 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 
Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet 

tárgyalja: 
1. Polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló 

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat benyújtásáról döntés 

3. Gazdasági program elfogadása 

4. Egyéb testületi döntést igénylő ügyek 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 85/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés 

közti beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 86/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
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tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. 

 

A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a 

beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 

kiírás feltételeivel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására és a pályázati kiírásokat a tervezettel megegyezően jóváhagyja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 87/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 

képező Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról 

szóló módosított szabályzatot jóváhagyja, elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 88/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szántód Község 

Önkormányzatának a 2020-2024. évekre szóló gazdasági, fejlesztési programját 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 89/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód, Hattyú utca 

végén lévő (321 hrsz) partvédőmű felújításra érkezett ajánlatok közül a 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Délács Kft. (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 126.) 

bruttó 1.684.997,-Ft-os ajánlatát fogadja el. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

      Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 90/2020.(IX.30.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód 143 hrsz-ú, 

Móricz Zsigmond u. 47/A. szám alatti ingatlant érintő, az önkormányzat 

tulajdonát képező 250/1686 tulajdoni hányad megvásárlására, Takács Istvánné 

és Wenhardt András tulajdonosoktól érkezett 1.500.000,-Ft-os vételi ajánlatot 

nem fogadja el, az önkormányzat a tulajdonrészét nem kívánja értékesíteni. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

91-92/2020.(X.20.) rk. Zárt ülés 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a napirend 

elfogadásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2020.(X.27.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti tevékenységéről 

2. Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről 

szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítása 

3. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz 2021. évi díjjavaslatának megtárgyalása, 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 11/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
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4. A közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

megtárgyalása (E-ON KA-A84/2020.) 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2020.(X.27.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés 

közötti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2020.(X.27.) Kt. határozata 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az E-ON 

Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által küldött közvilágítás aktív berendezések 

üzemeltetésére vonatkozó KA-A84/2020. számú szerződést, az abban foglaltakkal 

egyetért. 

 

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a KA-A84/2020. számú szerződés aláírására. 

 

Felelős: Vizvári Attila polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

96-98/2020.(X.27.) ZÁRT ülés 

 

 

 

 

 

 

RENDELETEK: 
 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL  
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SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2020. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 

4/2014.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2020. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖSZTÖNDÍJÁRÓL SZÓLÓ 

14/2011.(X.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTERÉNEK 

4/2020. (IV.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS 

ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETBEN 

TANÚSÍTANDÓ FELELŐS MAGATARTÁSRÓL 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

POLGÁRMESTERÉNEK 

5/2020. (V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, A JÁRVÁNYÜGYI 

VESZÉLYHELYZETBEN TANÚSÍTANDÓ FELELŐS MAGATARTÁSRÓL SZÓLÓ 

4/2020. (IV.21.) RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2020.(VII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  

2/2019.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2020.(VII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL  

 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2020. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK 

ELMULASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

6/2016.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2020.(X.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 10/2015. (XI.02.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2020.(XI.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

SZÁNTÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

SZÓLÓ 1/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2020. (XI.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 

BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ 

 KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 11/2015.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2020. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A 2021. ÉVI ILLETMÉNYALAPRÓL 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2020. (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A 2020. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2020. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2020. (XII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ 

BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ 

 KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 11/2020.(XI.9.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 


