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BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25. 
 
Szám: BCS/112-2/2018.  

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 
26-án 16.15 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Faluház 
 (Balatoncsicsó, Fő u. 25.)   
 
Jelen vannak: Schumacher József polgármester 
 Scher Péter alpolgármester 
 Bocskay Endréné   
 Dobossy László 
 Scher Zoltán képviselők  
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető 
 
 

Schumacher József polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a mai 
nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
NAPIREND  
 
1)   Balatoncsicsó Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi 

költségvetésről szóló rendeletének elfogadása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 
2)   A Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 
 
3)   Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. 

(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 
 
4)   Beszámoló az elmúlt időszak óta történtekről 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 
 
VEGYES ÜGYEK 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1)   Balatoncsicsó Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2018. évi 
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása 

 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Elmondja, hogy örül, hogy ilyen részletes anyagot kaptak. 
Azok a fejlesztések, amikről szó volt, szerepelnek a költségvetésben. A bevételek az 
adóbevételektől függ elsősorban. Új elem az építési kölcsön, ami 2 millió Ft, ehhez majd 
készül egy rendelet. Az iskola idén 25 éves, ennek a megünneplésére terveznek egy 
rendezvényt augusztus első hétvégéjén, aminek a nagy része Leader pályázatból valósulna 
meg. Van a költségvetésben egy vélelmezett összeg, ami a közös hivatalhoz való 
hozzájárulás, ez még egyeztetés alatt van. Több fordulón már túl vannak, illetve van egy 
bizottság is kijelölve erre a feladatra. A költségvetéseket március 19-ig kell elfogadni. A fő 
gond a lakosságszám-arányos elosztás, ami hátrányos az öt község számára, ezen dolgoznak 
most, hogy a kirendeltségre eső költségek kiszámolásra kerüljenek azzal a ráosztással, amit a 
zánkai hivatalban dolgozók végeznek a fenti hivatalra vonatkozóan, ez 0,4 fő. Április 1-től egy 
fővel bővülne a szentantalfai kirendeltség létszáma, mivel rengeteg a bent lévő szabadság, 
amit a kollégák nem tudnak kivenni. Még nincs hivatalos visszajelzés a Balatoncsicsó-
Monoszló útfelújítás pályázatáról, de a költségvetésben azért terveztek erre tartalékot. Az 
útfelújítások folytatódnak, ez elsősorban a Bakonykarszt Zrt-től függ. A költségvetés bevételi 
és kiadási főösszege 87.898.000 Ft. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatokat hozza: 

 

11/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

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

 

2/2018. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet 
elfogadja és 2/2018. (II.28.) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
 

 

2)  A Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása 

 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 
Schumacher József polgármester: Kéri aljegyző asszonyt, hogy a főbb pontokat ismertesse. 
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dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Az egyik ok, amiért a társulási megállapodást módosítani kell, 
hogy Óbudavár polgármesterének személyében változás történt, ez nem került eddig 
átvezetésre. A másik, hogy a társulási megállapodásban a gyermekétkeztetés nem szerepel, 
csak a tevékenységi körök felsorolásánál, de ténylegesen a feladatellátás a társulás 
intézménye által történik. A jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó 
önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt települési 
önkormányzat alkot rendeletet. A társulási megállapodás kizárólag a szociális étkeztetés 
térítési díjáról szóló rendelet megalkotására hatalmazta fel Szentantalfa Község 
Önkormányzatát, de az ellátások igénybevételi módjának és a gyermekétkeztetés térítési 
díjainak is a kijelölt önkormányzat rendeletében kell szerepelnie, ezért a felhatalmazást is 
módosítani kell. 
 
Schumacher József polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
12/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

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

 
 

3)   Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. 
(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Sok minden került javításra. 
 
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző: Igen, bár ott indult, hogy a rendelet a 2017. december 31-én 
hatályát vesztett közigazgatási törvényre hivatkozik, és ezt a hivatkozást az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre kell módosítani. Egyszerűsödött a 
rendelet mellékletét képező „Kérelem” adatlap is. A rendelet szabályoz viszont olyan ellátási 
formákat, amelyeket az önkormányzat társulás keretében biztosít, de azokról, ha a fenntartó 
önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt önkormányzat alkothat 
rendeletet, jelen esetben Szentantalfa Község Önkormányzata. Ahhoz, hogy a kijelölt 
önkormányzat rendeletet alkosson, a társulásban résztvevő önkormányzatok egyetértése, 
hozzájárulása szükséges, ezt tartalmazza az I. határozati javaslat. A módosítások során 
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megtörtént a szolgáltatási önköltség és az étkeztetés esetében az intézményi térítési díj 
felülvizsgálata is. Az étkeztetést ellátó Nivegy-völgyi Óvoda díjemelésre nem tett javaslatot, 
így a szociális és gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítása nem indokolt. A díjtételek a 
jelenleg hatályos összegekkel kerülnek Szentantalfa Község Önkormányzata, mint 
rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat rendeletébe.  
 
Schumacher József polgármester: Köszöni. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
13/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés, mint társulásban 
ellátott feladatok vonatkozásában a társulási 
megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt Szentantalfa 
Község Önkormányzatának az ellátások formáit, az 
igénybevétel módját és a térítési díjakat szabályozó 
rendeletalkotásával egyetért. 

 
3/2018. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő–testülete 
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák 
szabályozásáról szóló 4/2016. (III.4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet–tervezetet 
elfogadja, és 3/2018. (II.28.) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 
  
 

4)  Beszámoló az elmúlt időszak óta történtekről 
 Előterjesztő: Schumacher József polgármester 

 

Schumacher József polgármester: Január 31-én volt tárgyalás Kis Bálint Artúr ügyében, 
írásos ítéletet még nem kaptak, de a bíróság úgy döntött, hogy az életjáradéki szerződések 
jogszerűek. 
2018. február 3-án a Szent-Balázs hegyi ünnep került megrendezésre, amin a rossz idő 
ellenére sokan voltak. 
Február 5-én került kiszállításra a szociális tűzifa, köszönet illeti alpolgármester urat, aki a 
saját traktorjával segített a felázott talajon kijuttatni az igénylőknek a fát. Úgy gondolja, ha 
nem is teljesen száraz, de jó minőségű fát kaptak a kérelmezők. 
Február 10-én kitűzésre, 17-én pedig bemutatásra kerültek azok az önkormányzati közutak, 
amit megrendeltek a Causa Bt-től. Jelentős eltérések vannak a térképi és a használati utak 
között.  
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Megérkezett a határozat a 013/7 hrsz-ú szántó más célú hasznosítása ügyében, mely szerint 
amikor birtokba veszik a területet, azt be kell jelenteni és akkor kell kifizetni a 159.600 Ft 
földvédelmi járulékot. 
A fakivágások ügye folyamatban van. 
A körzeti megbízottal és két céggel folytatott egyeztetést a térfigyelő rendszerrel 
kapcsolatban, ennek a költsége még nincs benne a költségvetésben, a jogi hátterét és 
alkalmazhatóságát vizsgálni kell. 
A 1920 hrsz-on közterületbontási engedély került kiadásra egy jelentős beruházáshoz. 
Földkábelt fektetnek trafóállomás telepítéséhez 200 m hosszan, ami Balatoncsicsót érinti, de 
amúgy több településen ível át. Elég rossz időszakban csinálják, de úgy kapták meg az 
engedélyt, hogy az eredeti állapotot helyre kell állítani. 10 napra 165.000 Ft díj lett 
megállapítva a 200 méterre. 
 
VEGYES ÜGYEK 
 
Schumacher József polgármester: Elkészült a turistaszálló bevételének és kiadásának 
összesítése.  A tavalyi bevétel 3.136.620 Ft volt. Kiadásként a bérek és dologi kiadások 
jelentkeztek, illetve irányítási költség lett hozzárendelve. Tartalékot is kell képzeni az adódó 
feladatokra, így 1.200.000 Ft-ot osztanának fel a tulajdonosok között a tulajdoni hányad 
alapján. Ez azt jelenti, hogy Balatoncsicsó 20 % hányad után 244.000 Ft-ot, Óbudavár 8 % 
alapján 91.000 Ft-ot, Szentantalfa 44 % után 530.000 Ft-ot, Szentjakabfa 17 % után 204.000 
Ft-ot, Tagyon 11 % után 131.000 Ft-ot kapna. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
14/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
turistaszálló 1.200.000 Ft bevételének a tulajdonosok 
közötti tulajdoni hányad arányában való felosztásával az 
alábbiak szerint egyetért: 
 
Balatoncsicsó (20,35 %) 244.000 Ft 
Óbudavár (7,55 %)   91.000 Ft 
Szentantalfa (44,19 %) 530.000 Ft 
Szentjakabfa (16,98 %) 204.000 Ft 
Tagyon (10,93 %)  131.000 Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Schumacher József polgármester: A kitermelt famennyiségnek lesz feleslege, lakossági igény 
esetén ezt tudják értékesíteni. Úgy gondolja, hogy a piaci árnál olcsóbban, 18.000 Ft/m3 áron 
értékesítenék szállítóval. Kérdezi, valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
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Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
15/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
kitermelt famennyiségből lakossági igény esetén a fa 
18.000 Ft/m3 áron történő értékesítésével egyetért. 
 
 

Schumacher József polgármester: A 85-86 hrsz-ú ingatlan értékesítése során terv szerint 
március 2-án megkötik az adásvételi szerződést, amelynek a tervezetét az ügyvédi iroda 
megküldte, ezt kellene jóváhagyni. Az ingatlanon vannak még olyan anyagok, dolgok, amik az 
önkormányzat tulajdona, a birtokbaadásig gondoskodni kell ezek elhozataláról. Kérdezi, 
valakinek van-e kérdése, észrevétele, javaslata? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József polgármester a 

határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 
16/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő–testülete a 
85. és 86. hrsz-ú ingatlan pályázati úton való értékesítése 
során elkészült adásvételi szerződés tervezetét jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Schumacher József polgármester: A költségvetésben 3 millió forintot fogadtak el az orvosi 
rendelő részleges felújítására. Ez a tetőhéjazat felújítását, nyílászárók cseréjét és a 
homlokzat rendbetételét jelenti. A fa nyílászárók cseréjére, beépítésére kért három árajánlat 
alapján a veszprémi Nagy Kft. a legolcsóbb. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, véleménye? 
 
Scher Péter alpolgármester: Javasolná, hogy az egy ajtó és két ablak, ami nincs benne a 
felújításban, azt is legyen lefestve. 

 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Schumacher József 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
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Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan 
- az alábbi határozatot hozza: 

 

17/2018. (II.26.) Bcs. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az orvosi rendelő részleges felújítására érkezett ajánlatok 
közül a kedvezőbb, Nagy Kft. (8200 Veszprém, Budapest út 
51., adószám: 10574508-2-19) által adott nettó 602.000 Ft 
összegű ajánlatot fogadja el. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Schumacher József polgármester megköszöni a nyilvános 
ülésen való részvételt, és azt 16.46 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 

      Schumacher József                            Lukács Ágnes 
          polgármester                        jegyző 
 
 
 
    Jegyzőkönyv készítéséért felelős: 

 
 
dr. Rozgonyi Viktória 
            aljegyző 


