
Ügyszám: 23-25/2008. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 18-án 16,00 órakor 
megtartott testületi üléséről.

Helye: Faluház, Salföld

Jelen vannak: Simonné Vitányi Mónika polgármester
Fábián Gusztáv alpolgármester
Raffay Béla képviselő

Összesen:        3 testületi tag

Távol maradt: Mátraházi Zsuzsanna képviselő

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:
Dr. Verbovszki Valéria körjegyző

Az 1. napirendnél tanácskozási joggal jelen van: 
Horváth József örsparancsnok
Ruzsa Zoltán körzeti megbízott

Valamennyi napirendnél jelen van:
Kolláth Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről jelen van: 7 fő

Napirend megállapítása

Simonné Vitányi Mónika

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 3 fő jelen van, 
az  ülés  határozatképes,  azt  megnyitja.  Mátraházi  Zsuzsanna képviselő  nem jelent  meg  az 
ülésen.  Szeretné elmondani, hogy a képviselő asszony kérésére tették át az üléseket minden 
hónap harmadik keddjére. Ennek ellenére a múlt héten írt egy e-mailt,  amiben kérte, hogy 
tegyék  át  az  ülést  szerdára,  mert  a  fia  kedden  érettségizik.  Ma  délután  három  órakor  a 
következő levelet kapta Mátraházi Zsuzsannától: „Sajnos ma nem tudok jelen lenni az ülésen. 
Biztosan hallottatok róla, hogy gyomorpanaszokat is okozó nyári influenza terjed. Kimentem 
a vasútállomásra, de nem mertem útnak indulni. Gondoltam, inkább iparkodom a gyereknapra 
rendbehozni magam. Szombaton délután pingpong és röplabda lesz, valamint rajzverseny. A 
csillagnézés  Szent  Iván  éj  miatt  elmarad.  Elnézést  kérek  mindenkitől  a  mai 
távolmaradásomért. Üdvözlettel: Mátraházi Zsuzsa.” Már másodszor fordult elő, hogy az ő 
kérésére tették át a testületi ülést, és mégsem jelent meg. Ezentúl ragaszkodni fog a megjelölt 
napokhoz, a továbbiakban nem tud tekintettel lenni a képviselőasszony problémáira. 



Szeretné  a  kiküldött  napirendet  egy  sürgősségi  indítvánnyal  kiegészíteni,  ami  a  második 
napirendi  pont  lenne,  a  többi  napirendi  pont  számozása  ennek  megfelelően  változna:  2. 
Forgalmi rend felülvizsgálata Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester

Szavazásra teszi fel a napirendet a sürgősségi indítvánnyal kiegészítve. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

52/2008.(VI.18.) Kth. sz. határozat

Salföld Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2008. 
június  18-i  nyilvános  testületi  ülésének  napirendjét  az 
alábbiak szerint határozza meg: 

1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester
2. Forgalmi rend felülvizsgálata
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester
3. Közmunkaprogramban részvétel
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester
4. Faluházban bérleti díj
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester
5. Pályázatokról tájékoztató
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester
6. Kiemelt ügyek és feladatok felülvizsgálata
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester
7. Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések

Napirend

1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről
     Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester

Simonné Vitányi Mónika

Felkéri Horváth József örsparancsnokot, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Horváth József

Köszönti  a  megjelenteket.  Bemutatja  Ruzsa  Zoltán  őrmestert,  aki  a  körzeti  megbízotti 
feladatokat látja majd el a jövőben. Ruzsa Zoltán eddig a révfülöpi rendőrőrs járőre volt, ezért 
tisztában van a helyi  adottságokkal, ismeri a területet és azt, hogy milyen bűncselekményi 
formákat követnek el. A megküldött beszámolót azzal egészítené ki, hogy a bűncselekményi 
adatok, amik valójában Salföld községet érintik,  főleg a major parkolójában csapódnak le, 
mert a bejáratnál otthagyják a gépjárműveket úgy, hogy mindkét ablak le van tekerve, benne 
hagyják a táskákat, és az ún. megélhetési bűnözők nem hagyják ki az alkalmat. Az összes 
lopás, ami a statisztikában szerepel, az a majornál történt, és valamennyi a sértett hibájából. A 
község területén egy-két bűncselekmény történt.  A statisztikában szerepel  egy garázdaság, 
amit nem tud hova tenni, mivel nem emlékszik arra, hogy történt volna a község területén 
ilyen bűncselekmény. Ami problémát jelent még a községben, az a bányató, mert elég nagy a 
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forgalma,  sokan  fürdőznek  benne  illegálisan.  A  tavalyi  évben  a  salföldi  bányatóval 
kapcsolatban  már  megkezdtek  egy  intézkedést:  azokat  az  embereket,  akik  ott  találtak, 
feljelentették tiltott fürdőzésért. Ebben az évben nagyobb létszámot kap majd, és a nagyobb 
létszámmal  szeretné  „akciószerűen”  megszállni  ezt  a  strandot.  Heti  egy  alkalommal  5-6 
embert meg tudnak fogni, akik ellen az önkormányzaton eljárás indul. Ezzel talán vissza lehet 
fogni az illegális fürdőzést, ami elég veszélyes. A salföldi majornál bűnmegelőzési programot 
indítottak. Szórólapokat osztogattak az autóknál, felhívva a figyelmet arra, hogy ne hagyjanak 
értékeket a kocsiban, illetve, hogy ne hagyják nyitva azokat. Annyival zárná a beszámolót,  
hogy megköszöni az önkormányzat által, az elmúlt évben nyújtott segítséget. Ha van kérdés, 
arra szívesen válaszol.

Fábián Gusztáv

A beszámolóban szereplő közrend ellen bűncselekmény, mit takar?

Horváth József

Ez a garázdaság. 

Fábián Gusztáv

Az államigazgatás, közigazgatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményből 2006-ban és 
2007-ben is 1-1 volt. 

Horváth József

Igen, ez tulajdonképpen az okirattal való visszaélést takarja. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Simon Mihálynak.

Simon Mihály

Kérdése, hogy nem lehetne-e a major vezetőjével beszélni arról, hogy legalább akkor, amikor 
valamilyen program van a majorban, egy gyereket állítson a parkolóba, aki felügyel a parkoló 
autókra? A másik kérdése az, hogy nem lehetne-e kitenni a faluba egy „harmincas” táblát, 
vagy valamilyen más megoldás van-e arra, hogy a gépjárművek ne száguldjanak át a falun?

Simonné Vitányi Mónika

A második  napirendi  pont,  a  második  kérdéssel  kapcsolatos.  Kérdése  ezzel  kapcsolatban, 
hogy a rendőrség támogatná-e őket abban, hogy jelzik a Közútkezelőnek azt, hogy szükség 
van a sebességkorlátozásra a községben? 

Horváth József

A  képviselő-testületnek  kell  hoznia  egy  határozatot  arról,  hogy  szeretné,  hogy  30  km/h 
sebességkorlátozás  legyen  a  község egész  területén,  majd  a  közútkezelő  felé  tesznek egy 
bejárási  javaslatot.  A  közútkezelő  kitűzi  a  bejárás  időpontját,  amire  a  rendőrséget  mint 
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szakhatóságot is meghívják. A rendőrség mint szakhatóság igazolni fogja, hogy a 30 km/h 
sebességkorlátozásra szükség van a faluban, mivel szűkek az útjai, ezért életveszélyes. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Keresztes Lajosnak.

Keresztes Lajos

A bűnmegelőzés szempontjából fontos lenne, hogy a major parkolójába kirakjanak egy táblát, 
amin három nyelven – magyarul, németül, angolul – rajta van, hogy ne hagyjanak semmit a 
kocsiban, illetve az, hogy ne hagyják nyitva a kocsi ajtóit, ablakait. 

Horváth József

Mindenképpen javasolni fogják Mráz Csabának, de nem kötelezhetik erre. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Keresztes Lajosnak.

Keresztes Lajos

A szomszédjában állandóan megszólal a riasztó. Kihez lehet fordulni, ha riasztás van? 

Horváth József

Vannak olyan riasztók, amik a rendőrségre vannak bekötve, illetve vannak olyanok, amik a 
biztonsági céghez vannak bekötve. Ha riasztás van, akkor a biztonsági cégtől kijön valaki, és 
a rendőrséget csak akkor értesíti,  ha bűncselekmény történt.  Ha nem tudja, hogy be van-e 
kötve valahova a riasztó, akkor nyugodtan hívhatja a rendőrséget, ezzel azonban az a baj, 
hogy a kiszállást az ingatlan tulajdonosának kell megfizetnie. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Keresztes Lajosnak.

Keresztes Lajos

Egyszer látta, hogy jön egy fekete autó, bemegy valaki a házba és körülnéz, hogy rendben 
van-e minden.

Horváth József

Akkor valószínűleg a szolgáltatóhoz van bekötve a riasztó, akik minden riasztásnál kijönnek 
körülnézni.

Simonné Vitányi Mónika
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Ismerteti  a  határozati  javaslatot:  Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
közrend, közbiztonság helyzetéről és a Rendőrörs 2007. évi és a 2008. év első negyedév 
működéséről szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület megköszöni a Révfülöp KMB-
nek Salföld község területén végzett tevékenységét, és a jó együttműködés érdekében további 
eredményes munkát kíván. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a 
KMB-nak küldje meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az ismertetett határozati javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

53/2008.(VI.18.) Kth. sz. határozat

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
közrend, közbiztonság helyzetéről és a Rendőrörs 2007. évi 
és a 2008. év első negyedév működéséről szóló beszámolót 
elfogadja.  A  képviselő-testület  megköszöni  a  Révfülöp 
KMB-nek Salföld község területén végzett tevékenységét, 
és  a  jó  együttműködés  érdekében  további  eredményes 
munkát kíván. 

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatot a KMB-nak küldje meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

2. Forgalmi rend felülvizsgálata
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika

Simonné Vitányi Mónika

Az előző testületi ülésen már szóba került fekvőrendőr elhelyezése, vagy a 30 km/h-ás tábla, 
ill.  a  sebességet  jelző  mérőműszer  (pl.  Óbudavár)  kihelyezése.  Megkeresték  ezzel 
kapcsolatban a közútkezelőt, ahonnan azt a tájékoztatást kapták, hogy helyszíni bejárást kell 
kérni, és a helyszíni bejárás során tudják megbeszélni, hogy mit lehet tenni. 
Ismerteti a határozati javaslatot: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
Magyar  Közút  Kht.  Veszprém  Megyei  Igazgatóságát,  hogy  a  forgalmi  rend  időszakos 
felülvizsgálatát végezze el. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az 
Igazgatóságnak küldje meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

54/2008.(VI.18.) Kth. sz. határozat

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a  Magyar  Közút  Kht.  Veszprém  Megyei  Igazgatóságát, 
hogy a forgalmi rend időszakos felülvizsgálatát végezze el. 
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A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatot az Igazgatóságnak küldje meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

3. Közmunkaprogramban részvétel
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester

Simonné Vitányi Mónika

A Probió Rt. által  szervezett  közmunka-programban egy salföldi lakost foglalkoztatnak. A 
pályázat költségeinek 70%-át a Probió, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat állja. Ezt 
az összeget el kell utalni. 
Ismerteti  a  határozati  javaslatot:  Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium  2008/7.  pályázatán  Kővágóörs  Község 
Önkormányzatával  közösen  részt  vesz.  A  konzorciális  szerződésben  foglaltak  alapján  az 
önrészt  és  az  egy  havi  217.723  Ft  összegű  támogatást  a  2008.  évi  költségvetése  terhére 
biztosítja  és  azt  Kővágóörs  Község  Önkormányzata  részére  átutalja.  A  képviselő-testület 
utasítja  a  polgármestert,  hogy az   összeg  átutalásáról  gondoskodjon.  Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal
Azért  szerepel  a határozatban Kővágóörs,  mert  három kővágóörsi  lakos vesz részt ebben a 
programban, és egy salföldi. Salföldre eső részt Kővágóörs kifizette a Probiónak, ezért ezt az 
összeget a kővágóörsi önkormányzatnak kell elutalni.

Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

55/2008.(VI.18.) Kth. sz. határozat

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 2008/7.  pályázatán 
Kővágóörs Község Önkormányzatával közösen részt vesz. 
A konzorciális szerződésben foglaltak alapján az önrészt és 
az  egy  havi  217.723  Ft  összegű  támogatást  a  2008.  évi 
költségvetése  terhére  biztosítja  és  azt  Kővágóörs  Község 
Önkormányzata részére átutalja.

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az 
összeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

4. Faluházban bérleti díj
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika

Simonné Vitányi Mónika
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Az előző testületi  ülésen  már  szóba került  a  bérleti  díj.  Megkérdezte  Kővágóörsön,  hogy 
náluk milyen bérleti díjak kerültek megállapításra, melyre azt a választ kapta, hogy árusítás 
esetén 8.000 Ft/nap. Nincs lebontva órára. Ha valaki csak délelőtt vagy csak délután veszi 
igénybe,  akkor 4.000 Ft-ot kell  fizetnie.  Lakodalom esetén 20.000 Ft a bérleti  díj.  Ő úgy 
gondolja, hogy ha valaki mondjuk baráti összejövetelre szeretné kivenni a Faluházat, akkor 
Salföldön is  20.000 Ft-ot  kellene  fizetnie.  Egyéb  igénybevétel  esetén – pl.  táborozások – 
4.000  Ft/nap  lenne  a  bérleti  díj.  Szeretné,  hogy  az  egyéb  igénybevétel  ne  legyen  órára 
lebontva. 

Dr. Verbovszki Valéria

Annyit szeretne hozzátenni, hogy ezeket a díjakat a kővágóörsi testület 2006-ban állapította 
meg. A díjak minden évben az inflációs rátával emelkednek, tehát már valamivel magasabbak 
az  árak.  Az árusítás  az  egyéb  igénybevételbe  beletartozik,  a  lakodalom mellé  be  lehetne 
venni,  hogy magánjellegű rendezvény esetén,  hiszen a Faluházat  ki  lehet  venni  nem csak 
lakodalom, hanem akármilyen más magán jellegű esemény esetén. Az egyéb igénybevételnél 
a polgármester asszonnyal pl. egy kiállításra gondoltak. 

Fábián Gusztáv

Nem hiszi azt, hogy bárki is kiállít majd a Faluházban, ha napi négyezer forintot kell érte 
fizetnie.

Simonné Vitányi Mónika 

Vonatkoztassanak most el ettől, és beszéljék meg először azt, hogy az ismertetett összegekkel 
mindenki egyetért-e. 

Fábián Gusztáv

Igen,  de javasolja,  hogy az egyéb  rendezvénynél  is  állapítsanak meg  félnapi  bérleti  díjat. 
Olyan ne legyen, hogy csak egy óráért kell fizetni, de ha pl. valaki délelőtt akarja használni a 
Faluházat, akkor a napi bérleti díj felét kelljen fizetnie. 

Simonné Vitányi Mónika 

Megadja a szót Simon Mihálynak.

Simon Mihály

Szerinte télen magasabb bérleti díjat kellene kérni a fűtés miatt. 

Fábián Gusztáv

Véleménye szerint jogos az észrevétel. 

Dr. Verbovszki Valéria
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Milyen alapon határozzák meg, hogy azon az egy napon mennyi volt a fűtési díj, mennyi volt 
a villany.  Áthidaló megoldásként  azt javasolja,  hogy nyári  bérleti  díjként 4.000 Ft-ot,  téli 
bérleti díjként pedig 5.000 Ft-ot állapítson meg a testület. 

Simonné Vitányi Mónika

Beszéljenek arról is, hogy művészi, kulturális igénybevétel esetén mennyi bérleti díjat kelljen 
fizetni. Azt javasolja, hogy felezzék meg az összeget, és művészeti, kulturális igénybevétel 
esetén 2.000 Ft legyen az egész napos bérleti díj. 

 Fábián Gusztáv

Az egy sarkalatos kérdés, hogy a kulturális esemény szolgál-e kereskedelmi célokat. 

Simonné Vitányi Mónika

Azt nem tehetik, hogy valakitől szednek bérleti díjat, valakitől pedig nem.
Megadja a szót Simon Mihálynak.

Simon Mihály 

Javaslata, hogy az önkormányzatnak legyen lehetősége arra, hogy a bérleti díjtól eltekintsen 
kultúratámogatás címen. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Kuti Máriának.

Kuti Mária

Az itt élő művészeknek ne kelljen bérletet fizetnie, aki nem salföldi, az fizessen. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Mozsgai Anikónak.

Mozsgai Anikó

Ki határozza meg, hogy mi a kulturális rendezvény, és mi nem az, illetve ki határozza meg, 
hogy ki a művész és ki nem az. 

Dr. Verbovszki Valéria

A testületnek itt nincs méltányossági jogköre, egy ilyen jellegű döntés diszkriminatív lenne. 
Egységesen kell meghatározni, hogy kulturális, művészeti rendezvény esetén mennyi legyen a 
bérleti díj. 

Simonné Vitányi Mónika
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Javaslata továbbra is, hogy kulturális, művészeti rendezvény esetén a napi bérleti díj 2.000 Ft 
legyen. 

Dr. Verbovszki Valéria

Olyan kedvezmény adható, hogy állandó lakos művész által rendezett kulturális rendezvény 
esetén ne fizessen bérleti díjat. 

Simonné Vitányi Mónika

Ismerteti  a határozati  javaslatot:  Salföld Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2008. 
június 19. napjától az alábbi bérleti díjakat állapítja meg a Faluház igénybevétele esetén: - 
árusítás esetén 8.000 Ft/nap, - egyéb igénybevétel esetén nyári időszakban 4.000 Ft/nap, téli 
időszakban 5.000 Ft/nap, - kulturális igénybevétel esetén 2.000 Ft/nap, helyi állandó lakosnak 
kulturális  igénybevétel  esetén nem kell  bérleti  díjat  fizetnie,  -  lakodalom és magánjellegű 
rendezvény  esetén  20.000  Ft/nap.  A  bérleti  díjak  minden  évben  az  inflációs  rátával 
emelkednek. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

56/2008.(VI.18.) Kth. sz. határozat

Salföld Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2008. 
június 19. napjától az alábbi bérleti díjakat állapítja meg a 
Faluház igénybevétele esetén: 
- árusítás esetén 8.000 Ft/nap, 
- egyéb igénybevétel esetén nyári időszakban 4.000 Ft/nap, 
téli időszakban 5.000 Ft/nap, 
- kulturális igénybevétel esetén 2.000 Ft/nap, helyi állandó 
lakosnak  kulturális  igénybevétel  esetén  nem  kell  bérleti 
díjat fizetnie, 
-  lakodalom  és  magánjellegű  rendezvény  esetén  20.000 
Ft/nap. 
A  bérleti  díjak  minden  évben  az  inflációs  rátával 
emelkednek. 

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy 
gondoskodjon a bérleti díjak alkalmazásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Simon Mihálynak.
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Simon Mihály 

Kérdése,  hogy  a  „Pajtára”(orvosi  rendelő  mögötti  pajta  rész)  ugyanezek  a  bérleti  díjak 
vonatkoznak? 

Dr. Verbovszki Valéria

Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  módosítsa  előző  határozatát  úgy,  hogy  a  „Faluház 
igénybevétele” szövegrész közé beékelődik az „és Pajta” szövegrész. 

Simonné Vitányi Mónika

Szavazásra teszi fel az 56/2008. (VI.18.) Kth. sz. határozat módosítását úgy, hogy a „Faluház 
igénybevétele” szövegrész közé beékelődik az „és Pajta” szövegrész. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az 56/2008. (VI.18.) Kth. sz. határozat módosítását elfogadja, és meghozza alábbi határozatát: 

57/2008. (VI.18.) Kht. sz. határozat

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az 
56/2008.(VI.18.) Kth. sz. határozatát módosítja úgy, hogy a 
„Faluház igénybevétele” szövegrész közé beékelődik az „és 
Pajta” szövegrész. 

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy 
gondoskodjon a határozat módosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Simonné Vitányi Mónika

Mivel a napirendi ponthoz kötődik, szeretné ismertetni Borbély Viktória levelét.  (a levél a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi). Meghozták a határozatot, és felvetődik a probléma, hogy a 
kérelmező nem helyi  lakos,  és  mivel  kulturális  célra  szeretné  igénybe  venni  a  Faluházat, 
2.000 Ft/nap bérleti díjat kellene fizetnie. 

Raffay Béla

Véleménye szerint Salföld szülöttje, ezért támogatni kell, bár a Faluház nem igazán alkalmas 
kiállítóteremnek. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Keresztes Lajosnak.

Keresztes Lajos

Felajánlja, hogy a bérleti díjat kifizeti Borbély Viktória helyett. 
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Dr. Verbovszki Valéria

Levelet  fognak  írni  Borbély  Viktóriának,  amelyben  tájékoztatják  arról,  hogy  a  határozat 
alapján bérleti díjat kell fizetnie, de egyben arról is, hogy a testületi ülésen átvállalták a bérleti 
díj kifizetését. 

Simonné Vitányi Mónika

Ismerteti a következő kérelmet. (a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

Dr. Verbovszki Valéria

Mivel már megszületett a határozat, az alapján, számla ellenében fizetnek. 

6. Pályázatokról tájékoztató
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika polgármester

Simonné Vitányi Mónika

A szennyvízcsatornázással kapcsolatos pályázatnak még nem tudják az eredményét. Szóban 
nem  kaptak  tájékoztatást.  A  jövő  héten  küldik  ki  a  leveleket  arról,  hogy  elutasítják-e  a 
pályázatot vagy pedig hiánypótlásra szólítják fel őket. Az első fordulónál tartanak. Ha csak 
hiánypótlásra szólítják fel őket, akkor továbbjutottak. 

Dr. Verbovszki Valéria

Még nem az  elbírálásnál  tartanak,  hanem,  ha  valaki  olyan  formai  hibával  nyújtotta  be  a 
pályázatát,  hogy hiánypótlásra sem hívhatják fel, akkor a pályázatot elutasítják, ha viszont 
olyan hibája van, amit hiánypótlással javítani lehet, akkor csak hiánypótlásra szólítják fel az 
önkormányzatot. 

Simonné Vitányi Mónika

A kerékpárúttal kapcsolatban semmilyen előrelépésről nem tud beszámolni. A káli-medencei 
falvak közösen próbálnak ez ügyben tenni, de nagyon nagy az önrész. 

Fábián Gusztáv

Volt egy ezzel kapcsolatos megbeszélésen, ahol egy polgármester részéről tanulmánytervre 
lett  volna  igény  arról,  hogy  melyik  az  optimális  kerékpárút.  Nem  tudja,  hogy  ez  a 
tanulmányterv megvalósult-e, mert a helyszínen nem nyilatkoztak a jelenlevők. 

Simonné Vitányi Mónika

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtott be az önkormányzat pályázaot a 
Káli-nap támogatása érdekében. A célja, hogy a helyi művészek – Somogyi Győző, Keresztes 
Lajos,  Török László,  Raffay Béla,  Kovács István és Szabó Ágnes – kiállítást,  előadást és 
interaktív foglalkozásokat tartanának.

Fábián Gusztáv
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A hat művészt a polgármester asszony javasolta. 

Simonné Vitányi Mónika

A  falunap  támogatására  a  kistérséghez  nyújtanak  be  pályázatot.  Ennyit  szeretett  volna 
elmondani a pályázatokkal kapcsolatban. 

5. Kiemelt ügyek és feladatok felülvizsgálata
    Előadó: Simonné Vitányi Mónika

Simonné Vitányi Mónika

Ezt  a  napirendet  vegyék  le  a  napirendről,  mivel  az  ezzel  kapcsolatos  dolgokat  az  előző 
napirendnél elmondta. 

6. Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések

Simonné Vitányi Mónika

Az áramszünettel kapcsolatban beszélt az E.ON-nal, de nem tudták a karbantartás időpontját 
eltolni. 

Dr. Verbovszki Valéria

Az önkormányzathoz megérkezett a földkiadás lezárása, amiben azt írják, hogy a szövetkezet 
használatában  lévő,  önálló  helyrajzi  számon  nyilvántartott  utak,  ha  azok  nincsenek  a 
szövetkezet tulajdonában, akkor az illetékes települési  önkormányzat  tulajdonába kerülnek, 
míg a védett,  vagy védelembe vett természetvédelmi területekhez tartozók a magyar állam 
tulajdonába és a területen működő igazgatóság vagyonkezelésébe kerülnek. Érdeklődött,  és 
azt tudta meg, hogy a Földhivatal kiküldi az értesítést, ha jogerőre emelkedett. A hölgy egy 
helyrajzi számot tudott mondani, ami biztos, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül, ez a 
065/2-es. 

Simonné Vitányi Mónika 

Ez az ügy az Aligvári-major felé vezető út szempontjából fontos, de az biztos, hogy nem a 
065/2-es helyrajzi számú út az Aligvári major felé menő út, de ezek után úgy néz ki, hogy 
minden út a  Nemzeti Park tulajdonába fog kerülni.

Dr. Verbovszki Valéria

Nem azt mondta, hogy ez az egyetlen út kerül az önkormányzat tulajdonába, hanem azt, hogy 
az ügyintéző csak ezt az egyet tudta megmondani. Biztosat csak a jogerős értesítés birtokában 
tudnak meg. 

Raffay Béla

A község a Nemzeti Park területén van.
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Dr. Verbovszki Valéria

Mégis azt mondja, hogy várják meg a jogerős értesítést. 

Simonné Vitányi Mónika

A  balesetveszélyes  fákkal  kapcsolatban  felvette  a  kapcsolatot  a  közútkezelővel.  A 
közútkezelő kijön bejárásra, mivel úgy néz ki, hogy az út( közepétől számított 10-10 méter), 
jobb és bal oldalától számított húsz méter, az ő tulajdona. Ha az ő területükön van a fa, akkor 
az önkormányzatnak nincs teendője. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Simon Mihálynak.

Simon Mihály

Javasolja,  hogy  a  fenti  kanyarban  lévő  fákat  is  nézzék  meg,  mert  azok  miatt  szinte 
beláthatatlan az út, csoda, hogy nem történt még baleset. 

Simonné Vitányi Mónika

Az építéshatóság részére megküldött  levélre nem kaptak választ. Felhívták,  és érdeklődtek 
ezzel kapcsolatban. Ihász úr azt ígérte, hogy válaszolni fog. Javaslja a testületnek hogy újabb 
megkeresés útján jelezzék az építéshatóság felé, nehezményezik azt, hogy nem kaptak választ 
a feltett kérdéseikre és egyben az eredeti levelet szeretnék még egy-két dologgal kiegészíteni. 

Fábián Gusztáv

Támogatja a dolgot, mivel jó lenne tisztán látni a Balaton törvénnyel kapcsolatban. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Deákné Sabján Évának.

Deákné Sabján Éva

A múltkor hallotta a rádióban, hogy megjelent az új Balaton törvény, amiben enyhítés van a 
háttértelepülések számára, akik a szennyvízre vonatkozóan haladékot kaptak. 

Simonné Vitányi Mónika

Az elmúlt  hónapban az önkormányzat  a következő építéshatósági határozatokat kapta:  egy 
értesítés  arról,  hogy  az  eljárás  megindult,  június  18-án  egy  használatbavételi  engedély 
ügyében indult eljárás, egy salföldi lakos fennmaradási és használatbavételi engedélyt kapott 
június 6-án, végül egy fennmaradási engedély állattartó épületre, ebben a határozatban építési 
bírságot is kiszabtak. 

13



Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Kuti Máriának.

Kuti Mária

Hogy kerülnek ezek a határozatok a testülethez?

Simonné Vitányi Mónika 

Az  építésügyi  határozatokat  egyrészt  megkapja  a  jegyző  mint  adóhatóság,  másrészt  az 
önkormányzat is megkapja tájékoztatásul. 

Dr. Verbovszki Valéria 

Megerősíti a polgármester asszony által elmondottakat. Valóban megkapják az építéshatósági 
határozatokat.

Raffay Béla

Kérdése, hogy mi alapján szabják ki az építési bírságokat, mert olyan anomáliák vannak, hogy 
az rettenetes. 

Simonné Vitányi Mónika

Igen, ez egy jó kérdés, szeretné látni a hatóság által kiszabott bírságok mi alapján kerülnek 
kivetésre, milyen számítási mód, esetleg táblázat áll a hatóság rendelkezésére?
 A következő megbeszélnivaló az otthoni szakápolással  kapcsolatos.  Ismerteti  a levelet  (a 
levél  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi)  Úgy  gondolja,  hogy  a  kért  igazolást  ki  kellene 
állítani. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Deákné Sabján Évának.

Deákné Sabján Éva

Ha az embernek szüksége van erre, és szeretné igénybe venni, akkor mit kell tenni?

Simonné Vitányi Mónika

A kapcsolatfelvétel,  véleménye  szerint  a  szervezet  dolga.  Ők az igazolást  megadják,  és  a 
szervezet ez után tud lépni. Van még kérdése valakinek? 

Raffay Béla

Még mindig nem kaptak választ arra, hogy mi van az építéshatósági ügyekkel? 
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Dr. Verbovszki Valéria

Mivel ez a hatáskör már a tapolcai építéshatósághoz tartozik, ezért ezzel őket kell megkeresni. 

Simonné Vitányi Mónika

Minden építésügyi irat a tapolcai építéshatósághoz került, ezért a tapolcai építéshatósághoz 
kell fordulni ebben az ügyben.

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Simon Mihálynak.

Simon Mihály 

Mátraházi  Zsuzsanna  képviselő  asszonyhoz  lenne  kérdése,  aki,  sajnos,  nincs  itt,  de  azért 
megkérdezi,  hogy  hogyan  gondolja  a  képviselőséget,  hiszen  –  elolvasva  az  utóbbi  idők 
jegyzőkönyveit – azt tapasztalta, hogy vagy nincs itt az ülésen, vagy ha itt is van, akkor vagy 
nemmel szavaz, vagy tartózkodik a szavazásnál. Nagyon kevés olyan szavazást talált, ahol a 
másik  három  képviselő  javaslatával  egyetértett.  Nem  lakik  itt,  Budapestről  nehéz 
képviselőnek lenni.  Ha a  képviselő  asszonynak  nehézséget  jelent,  hogy képviselő  legyen, 
akkor mondjon le. Ha nem érzi tehernek, akkor viszont lássa el rendesen a feladatát.  

Fábián Gusztáv

A képviselő asszonynak joga van ahhoz, hogy mindenre nemet mondjon. Ezt ne vegyék tőle 
zokon. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Simon Mihálynak.

Simon Mihály

Az természetes, ha egyes dolgokkal nem ért egyet, de itt rendszeresen a többiek ellen dönt. 
Kérdése, hogy ha a képviselő asszony lemondana, akkor a testület tovább működhetne? 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Deákné Sabján Évának.

Deákné Sabján Éva

A képviselő asszony költségtérítést kap, ha lejön kocsival vagy vonattal? 

Dr. Verbovszki Valéria
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A kislistás  választási  rendszerben,  ami  Salföldön  is  működik,  amennyiben  határozatképes 
marad a testület, tehát itt három fővel tovább működhet a következő választásokig, ha senki 
nincs a listán. Ha lenne még valaki a kislistán, akkor a következő legtöbb szavazatot kapott 
személy  automatikusan  bejönne  a  helyére.  A  költségtérítéssel  kapcsolatban  annyit  tud 
elmondani,  hogy  a  képviselő-testület  megalkotta  a  képviselők  költségtérítéséről  szóló 
rendeletét,  amelynek  3.  szakasza  arról  szól,  hogy  nem  jár  tiszteletdíj,  ha  a  képviselő 
feladatainak ellátásában 1 hónapon túl akadályoztatva van, illetve meg nem jelenése vagy 
eltávozása miatt a kitűzött ülés határozatképtelen. A rendelet visszautal az 1994. évi LXIV. 
törvényre.  Ez  a  törvény határozza  meg,  hogy mi  jár  a  képviselőknek.  Az önkormányzati 
törvény a költségtérítésről azt írja, hogy ha valakinek a képviselősége miatt a munkából kiesik 
a jövedelme, akkor a munkáltató kérheti a kiesett időre járó jövedelem megtérítését. Az Ötv. 
még megemlíti a tiszteletdíjat és a természetbeni juttatást, melyek rendeletben megállapítható 
juttatások.  A  természetbeni  juttatás  a  tömegközlekedési  eszköz  igénybevételét,  a  helyi 
könyvtár,  múzeum  ingyen  látogatását,  továbbá  ha  igényli,  a  munkájához  kapcsolódó 
szakfolyóiratot,  közlönyt  is  ingyen  kaphat.  A  természetbeni  juttatás  fogalma  tehát  nem 
tartalmazza  a  távolsági  közlekedés  igénybevételét.  Az 1994.  évi  LXIV.  törvény szerint  a 
költségtérítés akkor lehetséges, ha a képviselő a testület képviseletében vagy megbízásából 
valamilyen  rendezvényen,  értekezleten  stb.  részt  vesz.  Az  ezzel  kapcsolatos,  szükséges 
költségeket megtéríti az önkormányzat. Azt pedig, hogy mi számít szükséges költségnek, a 
polgármester igazolja le. Amennyiben tehát a képviselő-testület megbízza a képviselőt, hogy 
menjen  el  valahova,  és  képviselje  az önkormányzatot,  előre  tisztázni  kell,  hogy mire  van 
szüksége, mivel megy el, mivel jön vissza, nehogy a végén az legyen, hogy a polgármester azt 
mondja, hogy valami nem szükséges kiadás, ezért nem igazolja le.
Többször kérdezték,  hogy a képviselőnek helyi  lakosnak kell-e lennie.  Szeretne most erre 
válaszolni. A képviselőnek nem kell állandó lakosnak lennie, mivel a törvény úgy szól, hogy 
bármely választókerületben képviselőnek választható. Ez azt jelenti, hogy pl. egy itteni lakos 
is jelöltetheti magát képviselőnek akár Nyíregyházán. Ugyanez vonatkozik a polgármesterre, 
azzal a különbséggel, hogy polgármester csak magyar állampolgár lehet, míg képviselő akár 
bevándorolt,  letelepedett,  menekültként  elismert,  vagy  uniós  állampolgár  is,  ha 
Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik.

Fábián Gusztáv

Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy akár a fodrászköltség is megtéríthető.

Dr. Verbovszki Valéria

Az  előző  ülésen  elég  sok  minden  elhangzott,  pl.  internet  használat,  telefonhasználat, 
fodrászköltség, de ezek közül egyik sem. 

Fábián Gusztáv

Ha valaki tehát az egyik községben képviselő, de egy másik településen lakik,  akkor nem 
kaphatja meg azt az összeget, amiért oda-vissza utazik. 

Dr. Verbovszki Valéria

Nem. 

Simonné Vitányi Mónika
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Megadja a szót Deákné Sabján Évának.

Deákné Sabján Éva

Ő ezt azért kérdezte, mert a mai közlekedési árak mellett elég sokba kerül az ide-oda utazás. 

Simonné Vitányi Mónika

Megadja a szót Kuti Máriának.

Kuti Mária

Ő úgy tudja, hogy Mátraházi Zsuzsa lemondott a tiszteletdíjáról.

Simonné Vitányi Mónika

A képviselő asszony lemondott a tiszteletdíjáról, de a törvényi szabályozás alapján nem jár 
neki költségtérítés. 

Fábián Gusztáv

Jó lett  volna,  ha  itt  van az ülésen,  mert  akkor  szembesült  volna  azzal,  hogy nem kaphat 
költségtérítést.  Lehetőséget  kell  adni  neki,  hogy  a  tiszteletdíjat  választhassa,  mivel  a 
költségtérítésből semmit nem kaphat.

Dr. Verbovszki Valéria

Ennek  ellenére  javasolja  a  képviselő-testületnek,  elvonatkoztatva  ettől  az  ügytől,  hogy  a 
rendeletét módosítsa úgy, hogy ne lehessen változtatni. A testület presztízsét is csökkenti, ha 
valaki egyszer azt mondja, hogy lemond, aztán meggondolja magát. Lehetne módosítani úgy a 
rendeletet, hogy ha valaki lemond a tiszteletdíjáról, akkor a ciklus végéig ne vonhassa vissza. 

Simonné Vitányi Mónika

Megköszöni a részvételt, és az ülést 18,00 órakor bezárja.

Simonné Vitányi Mónika Dr. Verbovszki Valéria
                            polgármester körjegyző
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