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SALFÖLD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256 Salföld, Kossuth u. 27.  

 

Ikt.szám:  510-14 /2013. 

 

 

    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Salföld község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 18 - i  

közmeghallgatásán      a salföldi faluházi helyiségében.  

 

 

Jelen vannak:  Fábián Gusztáv, polgármester 

                        Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  Somogyi Márk, képviselő  

    

A lakosság részéről  19 fő  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző  

 

Meghívott:  Pálinkásné Herceg Henrietta, rendőr őrnagy  

                   Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető 

 

 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

 

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a közmeghallgatás  teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.) 

 

 

Fábián Gusztáv,  polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.  

Megállapítja, hogy a 3 tagú képviselő-testületből 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

A közmeghallgatást   17.00 órakor megnyitja.  

  

Ismerteti a  napirendjét:  

  

 1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

 2.   Beszámoló a helyi adók felhasználásáról 

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről 

4. Közérdekű kérdések és javaslatok  

 

 

Fábián Gusztáv,  polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a 

képviselő-testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban.  

 

Salföld  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot:  
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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

                112/2013. (X. 18.)  HATÁROZATA  

 

                A közmeghallgatás  napirendjének elfogadásáról 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 18  -i  közmeghallgatásának 

napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

  

 1.   Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

 2.   Beszámoló a helyi adók felhasználásáról 

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről 

4. Közérdekű kérdések és javaslatok  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Bemutatja Pálinkásné Herceg Henrietta rendőr őrnagyot, aki a 

badacsonytomaji rendőrőrs parancsnoka, és Horváth József közrendvédelmi osztályvezetőt.  

 

Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető    Köszönti a jelenlévőket.  

Pálinkásné Herceg Henrietta rendőr őrnagy tölti be  a volt beosztását, ő pedig a tapolcai közrendvédelmi 

osztály vezetője lett. 

 

Ismerteti a rendőrségen belüli átalakulást és a személyzeti helyzetet. A badacsonytomaji rendőrőrsre is 

begyűrűzött az elvándorlás, egy-két kollégája más irányba illetve külföldre megy és leszerel, akiknek a 

pótlását iránt igyekeznek intézkedni.  A létszámuk miatt a közbiztonság csorbát nem fog szenvedni, a 

járőrszolgálatok és az ellenőrzések tekintetében. 

Örülnének ha minden településen ilyen közbiztonság lenne, mind Salföldön. 

Salföldön a tavalyi évben a bűncselekmények  száma kettő darabra csökkent. Ehhez az is hozzájárult, 

hogy a bűnelkövetők nem voltak szabadlábon. Az idei évben három személy szabadult, akik több ember 

életét megkeserítették. Ezen személyekre fokozott figyelmet fordítanak és ha szükséges megteszik az 

intézkedéseket.  

Fontos, hogy a lakosság a rendőrség felé elmondja a problémáját. 

 

A közrendvédelmi tevékenységgel kapcsolatban Salföldön a járőrszolgálaton kívül másban nem merült ki. 

Itt a településen diszkó és olyan hely nincs, ahol rongálást lehetne elkövetni.  A település szép és nyugodt 

a Badacsonytomajhoz tartozó tizenhat település között.  

A lakosság részéről az információ nagyon fontos, hogy a gyanús személyekről értesítsék a rendőrséget. A 

bűncselekményeket így meg lehet előzni.  

Az  úgynevezett utazó bűnözői kör, azok a személyek akik Somogy, Vas, Zala, Fehér  megyéből, még 

Miskolcról is jönnek. Itt a jellemző bűnelkövetés már nemcsak a táskák elvitelében jelentkezik. A 

bűnözők mobilizálták magukat, nagyobb távolságot tudnak megtenni és bíznak abban, hogy nem tudnak 

lebukni.  

Felhívja a figyelmet a hatóságok értesítésére azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárok mit láttak, 

tájékoztassák a körzeti megbízottat és a rendőrkapitányságot.  
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A bűnügyi helyzetet értékelve, két bűncselekmény történt, de akinek a sérelmére elkövették annak ez a 

kettő is soknak tűnik. Szeretné, ha a jövőben még ennyi bűncselekmény sem történne.  

 

A büntető törvénykönyv változtatásával vannak annak pozitív kicsengései, melyet ismertet. Fontos és jó 

változásai vannak, a magántulajdon védelmében nemcsak a rendőrség, hanem a lakosság a polgárőrség 

bevonása is fontos.  

A bűnőzök ellen jó eséllyel lehet felvenni a harcot az együttes társadalmi összefogással.  

 

A község közlekedési részével kapcsolatban elmondja, hogy jó a helyzet, mivel a településen főútvonal 

nem halad át. Aki itt közlekedik az itt lakik, vagy kiránduló. Veszélyforrás adódhat a település 

szerkezetéből, kacskaringós útból. 

A közlekedésbiztonsági helyzet jónak mondható, nincsenek notórius gyorshajtók.  

 

Igazgatásrendészeti tevékenységet a fegyverellenőrzésekben hajtják végre, a fegyvertárolási 

körülményeket ellenőrzik, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak. A fegyvertartási engedélyek 

ellenőrzésekor hiányosságot nem tapasztaltak.  

Úgy gondolja, hogy  az írásbeli tájékoztatót kiegészítette.   

 

A rendőrségen fórum megtartását a  tavalyi évben rendelte el a belügyminiszter a lakosság felé, 

amennyiben egyetértenek vele akkor most ezt is megtartanák és a végén a lakosság felteheti a kérdéseit.  

A lakosságnak a körzeti megbízottal kapcsolatot kell tartani, ennek a kapcsolatnak az elmélyítését kéri. A 

lakosságnak tanácsokkal is tudnak segíteni a bűncselekmények megelőzésében. Tanácsot tudnak adni, 

hogy milyen hatósághoz fordulhatnak.  

 

A szabálysértés a jegyző hatásköréből átkerült az ő hatáskörükbe.  

A tulajdon elleni szabálysértések megnövekedtek, ilyenek pl. a terménylopás. Ha ilyen van az elején kell 

orvosolni a problémákat, nem az ötödik vagy hatodik alkalom után.  

A testi sértések száma is növekedett, ennek az is oka, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben élnek sokan 

és agresszívabbá váltak az emberek.  

Internetes termékvásárlásokkal kapcsolatos bűncselekményük sok van. Pl. valaki 30-40 e. Ft-os telefont 

rendel, utalja a pénzt  és 2 e Ft-os telefont visznek ki neki. Kéri, hogy ellenőrzött helyekről vásároljanak.  

 

A lakosságot tájékoztatják az adott időszakra vonatkozó bűncselekményekről, ez a fórum egyik célja is.  

Kéri, hogy a lakosság az ötleteit mondja el.  

Közeleg az ősz, megjelennek a fa árusítással foglalkozók. Időskorúaknak leöntik a fát az udvarba és azt 

mondják, hogy a fia rendelte, ott kiabálnak velük és mondják, hogy magának kell kifizetni. Behívják a 

házba őket, az idős ember a félretett pénzét előveszi és közben a többi bűnöző a spórolt pénzét elviszi.  

 

A közüzemi szolgáltatók emberei igazolvánnyal rendelkeznek, kérjék el az igazolványukat.  Akik ilyen 

minőségben követnek el bűncselekményeket, azoknak általában megnyerő modoruk van.  

Kéri, hogy értesítsék a rendőrséget a 112-es számon, vagy a 06 87 412-322 telefonszámon, amely az 

ügyeletes rendőr mellett csörög. 

 

A jogosulatlan kereskedéssel foglalkozók, az árusok is meg szoktak jelenni a községekben. Ha ilyennel 

találkoznak értesítsék a rendőrséget. Erőszakos árusítók is vannak, ekkor egyből ki kell hívni a rendőrt. 

Pl. ha valaki egyedül él, nem rossz tanács, ha azt mondja, hogy szól a férjének, tudatosítsa azt, hogy nincs 

egyedül.  

Észrevehető, hogy az emberek érdektelenné váltak egymás iránt és a szomszéd, ha ilyet lát inkább 

elfordul.  
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Elmondja, hogy a kamerák felszerelésében látja a jövőt.   

A téli időszakban, novemberben a mindenszentek ünnepén és karácsonykor is vannak bűncselekmények.  

A temető parkolójában az autóban nem szabad értéket hagyni, a bűnözők nincsenek arra tekintettel, hogy 

ünnep van. Az értékeket a csomagtartóba kell tenni, ezzel már meg lehet előzni.  

A téli bevásárláskor is mindenki legyen óvatos, főleg a piacon történő bevásárláskor a kosár tetején 

hagyják a pénztárcát. Kéri, hogy erre is mindenki figyeljen oda.  

 

Megköszöni a figyelmet és a felmerülő kérdésekre válaszol.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Tájékoztatja a lakosságot, hogy négy darab térfigyelő kamerára nyújtottak 

be pályázatot, amely 100 %-ban finanszírozott.  

 

Tóth Éva   A majornál az autók a buszmegállóban a busz helyére parkolnak, a buszmegálló tábla ki van 

helyezve.  

 

Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető   Nincs buszöböl kialakítva, ott a gyepen lehet állni, a 

megállni tilos tábla az úttestre vonatkozik. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az autó beáll a buszmegálló és az aszfalt közé.  

 

Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető  Ha ilyet tapasztalnak azt be kell jelenteni. A KRESZ 

szabályozása vonatkozik rá. Meg fogja nézni és elmondja a polgármester úrnak.  

 

Ruppert László  Elmondja, hogy a kamera fontos, ő intézményt vezetett és amikor felszerelték a 

kamerákat a bűnesetek megszűntek.  

Fontos, hogy a szomszédok figyeljék egymást, Kanadában és Svédországban pl. tábla van kinn, hogy a 

szomszéd figyel téged.  Ő Budapesten lakik, Salföld a béke szigete. Budapesten a villamoson az 

aranyláncot letépik az emberekről.  

 

Kulcsár Zsuzsa  Nyáron a felső utcában, egy idős házaspár állt az utcában rövid ideig az autójukkal és 

megbüntették. Ilyen kicsi faluban torlódást nem okoznak. 

 

Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető  A forgalommal szemben állt az autó és hosszabb ideig, 

nemcsak arra az időre, hogy az udvarára beálljon,  a kollégái indokolt esetben alkalmaznak intézkedést.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A villanyóra és a gázóra leolvasást végző személyek igazolványait 

lehet-e hamisítani?  

 

Horváth József, közrendvédelmi osztályvezető  Ha valaki lopni megy nem a saját igazolványát használja. 

A plasztik igazolványt nem lehet hamisítani.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Megköszöni a beszámolót.  

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a rendőrségi beszámolót fogadják el, aki ezzel egyetért,  az 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Salföld   Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
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           SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  113/2013. (X. 18.)  HATÁROZATA  

 

        A közrendvédelmi beszámoló  elfogadásáról  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közbiztonságának helyzetéről szóló 

közrendvédelmi beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

  

2.   Beszámoló a helyi adók felhasználásáról. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A helyi adó csak egyfajta bevétel, még ezenkívül állami támogatás is van 

és van a helyi gazdálkodás, a vendégház kiadása, vagy bérletbe adunk területeket.  

Az idén szeptember 30-ig helyi adó kb. 3.400 e Ft adó folyt be, az állami támogatás összege 6.300 e . Ft, a 

gazdálkodásuk kb. 770 e. Ft, a vendégházból 530 e Ft bevétel volt, a bérleti díj 57 e Ft, a területalapú 

támogatást 188 e Ft-ot kaptak, ez belekerül egy nagy kalapba, ez összesen 10.440 e Ft. Ez a bevétel. 

A kiadások 9.600 e Ft volt szeptember 30-ig. Ebben vannak a bérek és tiszteletdíjak, ennek összege 4.500 

e Ft. Egyéb hivataloknak fizetendő összeg 1.800 e Ft volt, ez közös hivatal, a kistérség, az óvoda. A 

dologi és felhalmozási kiadások 3.300 e Ft.  

 

A dologi kiadásoknál történt vásárlások: 

Élelmiszer beszerzés során a község rendezvényeire került sor élelmiszer, ital vásárlásra: 48e Ft. 

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése során másolópapír, tintapatron, menetlevél került beszerzésre:  40e 

Ft. 

Üzemanyag a falugondnoki buszba valamint a fűnyíráshoz használt gépekbe lett vásárolva : 627e Ft. 

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása során beszerzésre kerültek az alábbiak: nyomtató orvosi rendelő 

részére, álló lámpa, lámpa vendégházba, és fűnyíró: 200e Ft. 

Munkaruha, védőruha beszerzés során 1 fő munkavállaló kapott munkaruhát: 4e Ft 

Egyéb anyag beszerzés során metszőolló, lámpa, izzó, parafatábla, hólapát, elem, elemtöltő, fólia, 

tisztítószer,rekesz, padláb, lakk, szemeteszsák, virágföld, dolomit utak mellé, festék, ecset, virág, 

muskátli, virágedény, osb lap, csavar lettek vásárolva: 682 e Ft 

Telefondíj az orvosi rendelő telefondíját, polgármester telefondíját és az alpolgármester telefondíjának 

egy részét tartalmazzák: 110e Ft 

Egyéb kommunikációs szolgáltatás a web-oldal karbantartást takarja: 82e Ft 

Szállítási szolgáltatás soron murvaszállítás fuvardíja szerepel: 77e Ft 

Közüzemi számlák, gáz 363e Ft, villany 309e Ft, víz 67e Ft voltak. 

Karbantartási és kisjavítási munkákra az alábbiak kerültek könyvelésre: internet javítás, kerék javítás, 

kisgép javítás: 48 e Ft 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek magukba foglalják a tűzoltó készülékek ellenőrzését, 

KATAVIN program díját, tárhely szolgáltatást, szennyvíz szállítás költségét: 232e Ft 

Adók díjak, kifizetése tartalmazza a bank költségeket, biztosítási díjakat, Shell kártya díját, szerzői 

jogdíjakat munka egészségügyi ellátást, ügyvédi díjat, valamint a tagdíjakat: 302 e Ft 

 

Az Önkormányzat pénzkészlete 2013. szeptember 30-án 2.576 e Ft volt, melyből a pénztár egyenlege 133 

e Ft, a bank egyenlege 2.443 e Ft. 
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Kulcsár Zsuzsa   Kérdezi, hogy milyen ügyvédi díj merült fel?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Törvényességi felügyeleti eljárást indítottunk a Víziközmű Társulattal 

szemben, erre kellett ügyvédi díjat fizetni.  

 

Kulcsár Zsuzsa   Ő is tagja a Víziközmű  Társulatnak, közpénzen ellene fogadnak ügyvédet? A társulatot 

ők hozták létre, a falu lakosságának egy része. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A közpénzen az önkormányzat érdekeit védik A Víziközmű Társulat egy 

jogi személy, ha  problémájuk van és csak jogi uton tudják levezetni, akkor ügyvédet fogadnak.  

A lakosságnak egy része ez nem egészen így van, a Víziközmű Társulat vezetésével szemben lép fel az 

önkormányzat, mivel a társulat nem tartott be bizonyos jogszabályokat amit magánszemélyek és az 

önkormányzat kért tőle, ezt sérelmezték és a jogaik védelmében fogadtak ügyvédet. 

 

Ruppert László   Az adóértesítést a jegyzőtől kapja, de bízik benne, hogy az önkormányzathoz kerül és 

nem egy központi kalapba.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetben van a bankszámla, és van 

külön adószámlájuk,  az önkormányzat felhasználhatja pénzt, a bejövő követeléseket levonja a bank 

belőle.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Azért a jegyzőtől kapja az értesítést, mivel a jegyző a helyi adóhatóság, minden 

település a jegyzőtől kapja, de minden település a saját számlájára.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Az önkormányzat költségvetése kb. 17 millió forint, 1,5-2 millió forintnak 

kell lenni január 1-én, ez fontos.  Helyi adóbevétel az idén már nem lesz, azt tavasztól őszig szedik be.  Itt 

a faluházban berakták az új nyílászárókat, még két ablakot és az ajtót kell kifizetni, mivel két menetben 

újítják fel.  

Térfigyelő kamerára nyújtottak be pályázatot, kb. 1.100 e Ft összegű, de még nem döntöttek a pályázatról.   

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Pályázni tudott az önkormányzat, mivel nem volt adósságuk.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A Rákóczi utcában a közvilágítás korszerűsítés az E-ON beruházásában 

történik.  

 

Simonné Vitányi Mónika   Júliusban született két gyermek a faluban, az anyasági támogatásra az igény 

szeptember elején lett beadva, nem két hónapon belül, ahogy a rendeletben szerepel. A szülők nem tudták, 

ezért kéri, hogy gyakoroljon az önkormányzat méltányosságot.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester     Ő is látta, hogy eltelt a két hónap, kérte az illetőt, hogy írjon levelet és  

indokolja meg. Kéri a két szülőt, hogy írjanak és a levélre válaszol.  

 

Veronika Weithaus  Ábrahámhegy felé szépen rendbe tették az utat. Kérdezi, hogy a másik utat nem 

lehet-e rendbetenni a falu másik végén?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Az utolsó szakasz van lemaradva, de a  murvát a felhőszakadás leviszi, az 

aszfaltnak 6-7 e Ft/m2 az ára, számítása szerint egy millió forint lenne.  
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3.   Tájékoztató  a települési környezetvédelemről 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A természettel harcot vívtak a idén is, hogy a virágok megmaradjanak. Az 

idei évben 250 e Ft-nál még többet is költöttek virágosításra, a fűnyírás is sokba került. Lekaszálták a 

külső rétet. A fakivágásra engedélyt kértek, ez egy 1,4 hektáros terület, területalapú támogatást így 

kapnak, ha ki van tisztítva.  

A szennyvízkezelésre jelenleg pályázat nincs. A községnek van szennyvízkezelési programja.  

A jelenlegi önkormányzat olyan pályázaton indulna, ahol egyedi berendezés van. Van egy Víziközmű 

Társulat, de még akkor alakult amikor a jogszabályok úgynevezett kényszertagságot írtak elő, változott a 

jogszabály, idén június 30-tól kezdve a későbbik során megvalósuló csatornára már nem lesz kötelező 

rákötni annak, aki zárt szennyvíztárolóval vagy egyedi szennyvízkezelő berendezéssel  rendelkezik, az 

már nem kötelezhető a csatornára való rákötésre.  

  

Elmondja, hogy közadakozásból de az önkormányzat is benne van -  megvalósult a buszmegálló, kb. egy 

millió forintba került.  A pad is elkészült, és nemsokára használatbavételi engedélyt kap az épület. 

Tájbaillő buszmegálló van a faluban és sokan megnézik.  Mindenkinek megköszöni, aki hozzájárult.  

 

Hess Silvia  A szippantás drága, 3.200 Ft-ba került köbméterenként. Meddig kell ezt fizetni segítség 

nélkül. Állandóan itt lakik, így sokba kerül. Az önkormányzat oldja meg a problémát.  

 

Kulcsár Zsuzsa   Közszolgáltatót is kell választani valamilyen határidőre. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester Folyamatban van. Többször írtak ki pályázatot, de még nem jelentkeztek rá.  

Új pályázatot kell kiírni, változott a jogszabály. A határidő nincs megszabva, de ez nem azt jelenti, hogy 

nem kell megoldani. A kötelezettség folyamatosan fennáll.  

 

Kulcsár Zsuzsa    Valahol bűncselekmény a talaj szennyezése.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A talajterhelési díjra gondol, ez azt jelenti, hogy  ahol gyakorlatilag műszakilag 

rendelkezésre áll a közcsatorna, ha valaki arra nem köt rá, annak a vízfogyasztása alapján azt ki kell 

fizetni.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ha zárt rendszerű tározója van és kiszippantja és igazolni tudja, akkor nem 

kell ilyen díjat fizetnie.  Ez olyanra vonatkozik aki szikkaszt.  

 

Kulcsár Zsuzsa  A szennyvíz a gödörben elfolyik és szennyezést okoz.  

 

Simonné Vitányi Mónika  A kötelező közszolgáltató választást azért tartja jónak, akik szippantanak 

azoknak olcsóbb lenne. Ez is egy szennyvízkezelési megoldás.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ez ebben a formában igaz, lehet tárgyalni a szolgáltatóval is.  

 

Hess Silvia   Túl magasak a pályázatban lévő feltételek, ezért nem tud senki pályázni. A pályázatot fel kell 

gyorsítani. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester Az önkormányzat megfontolja, hogy enyhítse a pályázati feltételeket.  

Az európai normáknak megfelelő szippantós autós nem jelentkezett. A pályázatot felgyorsítják. 

 

 



 8 

 

Említi az állattartó által kibocsátott szennyeződést. Többször beszélt a vállalkozóval, lovas kocsival 

dolgozik, hogy távolítsa el a szennyeződést, de ez nem azonnal történik meg.  

 

Deákné Sabján Éva  Ilyen dolog miatt nem tudott bemenni a házához, ezért szólnia kellett a majorban és 

emiatt  többször kellett telefonálni.  

A kutya kérdést is meg kellene oldani, hogy ne legyenek kóbor kutyák.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester A kutyákat pórázon kell tartani. A macskahelyzetet is kezelni kell, most is 

van egy anyamacska. Probléma, ha nincs gazdája. Tavaly egy macskát ivartalanítottak, az idén kettő van a 

faluban.  

 

Hess Silvia   Macskabarát alapítvány van, minden állatorvosnál van papír és féláron lehet ivartalanítani.  

 

 

4. Közérdekű kérdések és javaslatok 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Tájékoztatja a lakosságot, hogy a kurtaxa befizetés a szállásadók részéről 

38.000 Ft volt, ezt megköszöni. Az önkormányzat kurtaxa bevétele 34.000 Ft volt.  

 

Petrovics László   Tűzifa segélyre lesz-e lehetőség?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Négy köbméterre adtak be pályázatot. A tavalyi évben  a rendelet miatt a 

nyugdíjasok kiestek, most módosítják, hogy többen beleférjenek.  Van még húsz köbméter erdei fa, 

melyet kitermelnek, amit jutányos áron eladnak itt a faluban.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Szociális alapon lehet ezt nyújtani, és  akkor szabályozni kell.  

 

Kovács Istvánné   A gyerekek szállításáról mást beszélt a polgármester úrral augusztus utolsó hetében. 

Megvásárolta a bérletet azért, mivel úgy tudta, hogy nem lesz gyerekszállítás  és utána mégis lett 

gyerekszállítás csak épp a másik irányba Révfülöpre, ami nincs kijelölve. Aki olyan helyre adja a gyerekét 

ami nincs kijelölve, oda szállítanak és Pálkövéről is.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Éppen az érintett képviselő nincs itt. Nem volt szándékukban a gyerek 

szállítás, a falugondnoki szabályzatban azonban benne van a lehetősége. Badacsonytomajra van buszjárat 

és meg kell venni a bérletet, oda nem szállítunk. Felmerült két család részéről, hogy Révfülöpre ahová 

nincs autóbusz és nincsenek társulásban az iskolával és óvodával, hogy oda reggel a gyerekeket szállítsák 

el. A két család felajánlott egy bizonyos összeget, de ezt nem lehet elfogadni. De mint polgármester 

felajánlottam a két családnak a reggeli szállítást, ekkor az illető család egyik tagja ( a képviselő úr), 

felajánlotta, hogy ne kerüljön pénzbe az önkormányzatnak, hogy tárgyal a révfülöpi iskolával. Három 

gyereket visznek Révfülöpre és felvesznek még kettő és plusz egy gyereket.  A révfülöpi iskola igazgatója 

felajánlotta, hogy kifizeti a szállítást a pálkövei gyerekekre. Így a reggeli fuvar nem kerül a pénzbe.  Az 

illető család kérte, arra hivatkozva, hogy használjuk a buszt mindenre, vásárlásra, utazásra csak a szegény 

gyerekes családokkal szúrunk ki. A szabályzatban benne van, hogy gyermeket is lehet szállítani.  

 

Kovács Istvánné   Megkülönböztetésnek érzi, hogy az ő gyerekére nem vonatkozik a  másikra igen. Az 

iskolakezdés előtt elindította ezt.  Két éve a képviselő-testület ezt a járatot akarta megszüntetni, amelyre 

most a gyerekét ülteti és megvonta a testület a támogatást. Most ugyanarra a buszra kell felrakni, ez elég 

furcsa dolog.  
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Fábián Gusztáv, polgármester  A gyerekek azért mentek Badacsonytomajra, mivel az ábrahámhegyi 

önkormányzattal szervezték meg a gyermekek szállítását, és null szaldós lett a költség. Ezt most nem 

akarták. A gyerekek miatt bevállalta. Három gyerekre már pénzt is fognak kapni. Belátja ez így 

megkülönböztetésnek tűnt, de valahogyan  dönteni kellett ebben a kérdésben.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Augusztus végén részt vett az egyeztetésen, nem megkülönbözetés 

volt. Megváltozott a törvény. Tavaly a  kistérségtől kaptak támogatást, így lehetett fenntartani. A 

Klebersberg intézményfenntartó csak a körzetes gyerekeknek ad támogatást.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az illetők felajánlottak egy összeget, az egyik család változatlanul 

honorálná, de nem tudják milyen formában lehet, a másik család már visszakozott. Ezután nem tudta azt 

mondani, hogy az egyik fizessen a másik nem. Közben elindult az iskola.  

 

Hess Silvia   A falu értéke, hogy itt vannak gyerekek. Olyan megoldást kell találni, hogyha nem tud a 

falubusz két irányba menni, de a többség dönt, hogy arra megy, akkor a másik gyereknek annyi támogatást 

kell adni, hogy a szülőnek ne kelljen megvenni a bérletet.  

 

Deákné Sabján Éva   Ráadásul még nem is iskolás, hanem óvodás. Ha ez a passziója valakinek, akkor  

vállalja saját maga,  ültesse be a két kocsijából az egyikbe   a gyerekeit és vigye el. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ennek az anyagi helyzetéről ad tájékoztatást.  

 

Deákné Sabján Éva  Ez nemcsak anyagi kérdés.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Tavaly december 31-ig az ábrahámhegyi önkormányzattal szövetkezve, 

kísérővel kellett szállítani. Kb. 12 gyerekre vettek fel pénzt, a havi 65 e Ft-os benzindíjat valahogy 

kigazdálkodták, most ha ugyanezt csinálnák egy gyerekkel Badacsonytomajra és négy gyerekkel 

Révfülöpre, akkor kb. 40 e Ft lenne. 

 

Hess Silvia   Az ő gyerekei is itt nőttek fel, és ha a busz elment, ők mentek el a gyerekekért ha nem 

akarták megvárni a fél hármas vagy a fél hatos buszt. Jó ha van a falubusz, de nem lehet, hogy az 

egyiknek segítek a másiknak nem, azért mert van egy baráti kör vagy egy képviselő. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Tavaly volt 65 e Ft-os havi díj, ez idén nem tudják kigazdálkodni. Azon 

gyerekek esetében akik Badacsonytomajra mennek, itt kifizetik a bérletet, a másik három gyerek esetében 

olyan iskolába és óvoda járnak ami nem területe Salföldnek, nem is kapnak támogatást, igazából a 

szülőnek kellene elvinni. A szülő először azt mondta hozzájárul, utána visszakozott. Azzal az érvvel jött, 

hogy mindenfélére használjuk a falubuszt, csak a gyerekekre nem. Nem tudnak iskolajáratot csinálni, 

mivel nincs kísérő. A mai napig sem kaptak választ a kormányhivataltól, hogy a falubuszban kell-e kísérő, 

és a ki a felelős, ha beszáll a gyerek a szülő nélkül.  Ha meg jön a válasz, közli a szülőkkel, hogy egy 

szülő kísérőként üljön be a buszba. A képviselő úr úgy próbált segíteni, hogy plusz gyerekeket is 

szállítsanak, megkapják a támogatást, erre van ígéretük. Itt a reggeli járatról van szó.  

 

Rosonczi Ildikó   Gyerekellenesnek tartja a hangulatot. Örülni kellene, ha gyermek születik a faluban, a 

gyermek a falu jövője. Az az érzése igazából nem is akarják megoldani. Szó volt arról, hogy gyerek 

született, ki kell fizetni ami jár.  

 

Deákné Sabján Éva    Ez nem gyerekellenes.  
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Vita alakult ki, többen beszélnek egyszerre. 

 

Kuti Mária   A falugondnoki busz költsége le van szabályozva, hogy mennyi összeget kapnak rá. Három 

kicsi gyermeket betesznek egy buszba és nincs felnőtt kísérő. A nyugdíjasoknak is vásárol a falugondnok, 

a kisgyermekesektől visszahallotta, hogy fizessenek a nyugdíjasok, ha bemennek vásárolni. Legnagyobb 

butaság két generációt egymással szembeállítani. Meg kell tárgyalni, hogy ennyi pénz van rá, ennyi a 

gyerekekre és ennyi a vásárlásra.   

 

Kovács István    Mint falugondnok a polgármester úr utasításait próbálja betartani. A kísérőket a szülővel 

megbeszélte, és meg is ígérték a szülők,  óvodásról van szó. Azt mondták neki, hogy majrézik. A szülők 

kitalálták, hogy levelet írnak neki, hogy vállalják a felelősséget.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Ezt nem lehet, most vizsgálják, a kormányhivataltól kértek állásfoglalást.  

Olyan levelet lehet aláíratni a szülőkkel, aminek van szabályi háttere. Mind a két szülő megígérte, hogy 

felváltva ülnek be az autóba. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A falugondnok kötelező feladata a gyermekszállítás, de nincs szabályozva, 

hogy milyen körülmények között történjen, ezért kértek állásfoglalást a kormányhivataltól. Foglalkoznak 

a kérdéssel, mivel már többször hívták a hivatalt. 

 

Vita alakult ki, többen beszélnek egyszerre. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester     A következő testületi ülésen napirendi pont legyen a falugondnoki busz 

kísérővel való ellátása.  

 

Kovács Istvánné   Kérdezi, hogy miért itt a „köz-ben” közlekedik a lovaskocsi, amikor van két rendes 

utca. Neki kell tolatni végig az utcán az autóval.  Miért nem lehet szabályozni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Egy ingatlantulajdonos kérte, hogy a Rákóczi utcában ne közlekedjen a 

lovaskocsi. A vállalkozó figyelmét felhívja, hogy a „köz-be” ne menjen.  A rendeletet kell módosítani, 

amiben ezt szabályozták, napirendre veszik.  

 

 

Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást  19.30   órakor bezárja.  

 

 

 

 

   k.m.f.  

 

Fábián Gusztáv        dr. Szabó Tímea  

polgármester                jegyző 
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