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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256   Salföld, Kossuth u. 27.   

 

Ikt.szám:  510-15 /2013.    

 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Salföld   Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 5– i  nyilvános    

ülésén. 

 

Az ülés helye:  8256 Salföld, Faluház  

 

Jelen vannak:  Fábián Gusztáv, polgármester 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester 

Somogyi Márk, képviselő   

  

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző  

  

Meghívott:  Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  

 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel 

rögzíti.) 

 

    

Fábián Gusztáv,  polgármester   

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  8.00 órakor megnyitja. 

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

Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki a szociális rendelet módosításával. 

 

Ismerteti a  napirendet: 

 

1.   Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató  

2.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

3.   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló  

       9/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

4.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező   igénybevételéről  

       szóló rendelet módosítása         

5.   Az állattartás egyes helyi szabályairól szóló  9/2006. (V. 24.) rendelet módosítása         

6.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet 

       megalkotása 
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7.      Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

8.      2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

9.      Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról     

10.    Falugondnoki busz kísérővel való ellátása  

11.    Települési folyékony hulladék összegyűjtésére és elszállítására kiírt pályázat 

12.    Szociális rendelet módosítása   

13.    Aktuális ügyek.  

 

 

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

a képviselő-testület fogadja el. Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az 

kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

118/2013. (XI. 05.)  HATÁROZATA  

 

  A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 5-i nyilvános  ülésének 

napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

 

1.   Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató  

2.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

3.   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló  

       9/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

4.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező   igénybevételéről  

       szóló rendelet módosítása         

5.   Az állattartás egyes helyi szabályairól szóló  9/2006. (V. 24.) rendelet módosítása         

6.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó  

       rendelet megalkotása 

7.    Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

8.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

9.    Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról     

10.   Falugondnoki busz kísérővel való ellátása  

11.   Települési folyékony hulladék összegyűjtésére és elszállítására kiírt pályázat 

12.   Szociális rendelet módosítása   

13.   Aktuális ügyek  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

  



 3 

 

1.   Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  87. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat 

gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a 

képviselő-testületet. 

Kinek van kérdése? 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Az állományon kívüli juttatást, az alpolgármester kiküldetési 

rendelvényeinek költségét ki lehet venni, egyébként nulla forint.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  Igen, benne maradt, kivételre kerül.    

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy  a  háromnegyedévi teljesítésről szóló tájékoztatót 

fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 119/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Salföld Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése végrehajtásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóját megismerte, és 

12.325 e Ft bevételi és 11.415 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ezen a napirenden belül tárgyalják az Ábrahámhegy-Balatonrendes-

Salföld Községek Körjegyzőségének elszámolását. 

Ismerteti az előterjesztést: 

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/D. § (2) bekezdése 

alapján a körjegyzőség – fő szabály szerint – 2012. december 31-én megszűnik, jogutódja – ide nem 

értve a munkajogi jogutódlást – az érintett település által létrehozott polgármesteri hivatal, vagy az a 

közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a korábbi körjegyzőségi tag települési 

önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik.   

A törvény 2013. január 1-jétől hatályos közös önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezései alapján 

az Ábrahámhegyi Körjegyzőséget alkotó önkormányzatok 6 további önkormányzattal közösen 

döntöttek a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jei hatállyal történő 

létrehozásáról 

A Körjegyzőség 2012. december 31-i megszűnése miatt a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél 

vezetett bankszámlája megszűntetésre került, és a számlán lévő 2.005.738.- Ft Ábrahámhegy Község 

Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat számlájára került átutalásra.  
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A Körjegyzőség felmentett dolgozóinak részére kifizetett személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó 

járulékok Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről kerültek kifizetésre, továbbá a Körjegyzőség 

teljes állományának 12. havi bérköltsége Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál került elszámolásra, 

mely a nettó finanszírozás keretében mutatkozott. 

Ezek alapján a teljes összege járulékokkal együtt 9.144.783.- Ft, illetve 88.368.- Ft egyéb kiadás 

(telefondíj, tűzvédelmi szolgáltatás összege), összesen 9.233.151.- Ft.  

Ez csökkentve lett a Körjegyzőség maradványának összegével (2.005.735.- Ft), illetve a Körjegyzőség 

12. havi nettó finanszírozás összegével, ami Ábrahámhegy Község Önkormányzatát illeti meg 

(1.020.094.-Ft) így a felosztandó összeg 8.247.507.- Ft.   

A belügyminiszter 5/2013.(III.14.) BM rendelete a települési önkormányzatok és társulásaik 

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló rendelet alapján 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat, mint gesztor pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt, így a 

felmentett munkavállalók részére kifizetett bérek (felmentési időre járó, de legfeljebb 6 havi illetmény 

és szociális hozzájárulási adó összege, valamint a végkielégítés és szociális hozzájárulási adója 

összegének 75%-a)  támogatásának folyósítása a költségvetési tv 34.§ (2) bekezdése alapján a júliusi 

nettó finanszírozás keretében történt. 

A támogatás összege 4.239.580.- Ft volt. 

Ezzel a ténylegesen felosztásra váró összeg: 4.007.927.- Ft, mely a 2012. január 1-jei lakosságszámmal 

számolva, arányosan az alábbiak szerint alakulna: 

Ábrahámhegy: 2.853.524.-, Balatonrendes: 759.607.-, Salföld: 394.796.- Ft.  

 

Javasolja, hogy  a tájékoztatót fogadják el.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 120/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének elszámolásáról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évről szóló elszámolását 

megismerte,  elfogadja azt, és gondoskodik a felmerült többletköltségek átutalásáról.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

  

2.   Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által 

elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester  október 31-ig nyújtja 

be a képviselő-testületnek.  

A koncepció az idei évvel megegyezik, ez egy koncepció, amely még sok mindenben fog változni. A 

közös hivatalhoz a hozzájárulás hogyan alakul az állami támogatás tekintetében?  
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Dr. Szabó Tímea, jegyző   Tájékoztatja a testületet, hogy a hivatal működtetésére nem Salföld 

önkormányzata kapja a ráeső állami támogatást, hanem a gesztor önkormányzat.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy  a 2014. évi költségvetési koncepciót fogadják el.   

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 121/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

 

                                          A 2014. évi költségvetés koncepciójáról  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót 

megismerte és 15.285 e Ft bevételi és 15.285 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló  9/2005. (X. 25.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. A rendeletüket összhangba 

kell hozni a kormányrendelettel.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Nincs jogalkotási hatásköre az önkormányzatnak. E rendeletet hatályon kívül 

kell helyezni, tekintettel arra, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik a Bursa Hungarica 

ösztöndíj szabályairól, így mivel ez a tárgykör országos szintű jogszabályban szabályozott, és az 

önkormányzatok felhatalmazást sem kaptak e tárgykörben rendelet alkotásra, így a pályázatra 

vonatkozó szabályok nem szerepelhetnek helyi rendeletben, helyette szabályzatot lehet alkotni. E 

szabályzat elfogadásra került a szeptemberi testületi ülésen.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy a rendeletet helyezzék hatályon kívül.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj odaítéléséről szóló   9/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 
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4.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező   igénybevételéről  

szóló rendelet módosítása      

 

Fábián Gusztáv, polgármester    

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozást 

alapvetően megváltoztatta, ezért szükséges az e tárgykörben korábbiakban alkotott önkormányzati 

rendelet ennek megfelelő módosítása. E kötelezettség teljesítéseként a korábbiakban már sor került a 

köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/2010. 

(XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek során az idei évtől hatályba lépett 

leglényegesebb változásnak – megszűnt a képviselő-testületek díj megállapítási jogköre – megfelelően 

a díjakra vonatkozó rendelkezések a Hgr-ből hatályon kívül helyezésre kerültek.  

E változtatáson túl a teljes összhang megteremtése érdekében szükségesek egyéb, az indokolás részben 

kifejtett módosítások is. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester    Véleménye szerint az 1. § 3) bekezdése nehezen értelmezhető.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Tájékoztatja a testületet, hogy a szolgáltató a feldolgozási tevékenységet is 

ellátja. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Az állandó ingatlan fogalom kicsit furcsa. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ismerteti a törvény értelmező rendelkezéseit, amelyben így van 

megfogalmazva.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A 6. §  d) pontja is nehezen értelmezhető, rendesen ki kellene 

fejteni, hogy mit jelent a gyűjtőedényhez képest keletkezett többlethulladék. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Az üres telkeket nem szabályozza a rendelet, ott is van szemét, ha a füvet 

lekaszálják. Köteles-e fizetni az ingatlantulajdonos?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Utána néz, és ha szükséges módosítják a rendeletet.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A rendelet szerint a polgármester állít ki igazolást. Végig kell menni a 

falun és megállapítani, hogy hol van szemétgyűjtő edény. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A szolgáltatótól lehet kérni listát. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy   a rendeletmódosítást fogadják el.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2013.(XI. 19.) önkormányzati rendelete  

 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

8/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

  

5.   Az állattartás egyes helyi szabályairól szóló  9/2006. (V. 24.) rendelet módosítása        

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést felolvassa.   

Egy lakos részéről felmerült, hogy a községben a vállalkozó a „köz”-ben hajt lovaskocsival, így autóval 

vissza kell tolatni. Kérte, hogy foglalkozzon ezzel az önkormányzat. A rendeletben a hibás 

rendelkezéseket hatályon kívül helyezik.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A védőtávolság benne maradt a HÉSZ következő változásáig, mivel annak kell 

szabályozni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy a rendeletmódosítást fogadják el.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

       16/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól szóló  

                       9/2006. (V. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról   

 

  

6.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést ismerteti.   

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  2013. június 22-én 

történő hatálybalépéssel módosult. E tekintetben  a 41.§ (9) bekezdése „A helyi önkormányzat 

képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket 

rendeletben szabályozza.”,  az önkormányzatoknak kötelező rendeletalkotási feladatot határoz meg.  

További módosításként jelentkezik a 42.§, -mely rögzíti a képviselő-testületek át nem ruházható 

hatáskörét – 4. pontjából kikerült az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása, ugyanakkor az 

Országgyűlés e rendelkezést kiegészítette azzal, hogy a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre 

az alapítványi forrás átvétele és átadása.    

A törvényi rendelkezés figyelembe vételével tehát rendeletben szükséges szabályozni az 

államháztartáson kívüli forrás átvétel és átadás szabályait, mely a jogszabály változást követően 

képviselő-testület átruházható hatáskörében szerepel, kivételt képez az alapítványi forrás átvétele és 

átadása, ami a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.  

Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete nem alkotott az Mötv. előírásai alapján helyi 

önkormányzati rendeletet, az e nélkül történő, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 

vonatkozó határozathozatal törvénysértő. 
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Szükséges értelmezni a rendeletet.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Elsősorban a civilszervezeteknek, valamint magánszemélyeknek átadott és 

azoktól átvett pénzösszeget szabályozza a rendelet.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
17/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról 
 

 

         

7.      Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 21-én KEOP-1.1.1/C/13 kódszámon meghirdette a 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 

korszerűsítése című pályázati felhívást. A pályázati felhívás alapján EU támogatások felhasználásával, 

kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett (maximálisan 95%), lehetőség nyílik a települési 

hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére.  

 

Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás élve 

a pályázati lehetőségekkel, Megvalósíthatósági Tanulmányt és költség-haszon  elemzést készített 

hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére. A pályázati dokumentáció benyújtását követően a 

pályázatot KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámon regisztrálták.  

 

A pályázat sikeres megvalósításához a pályázati előírások értelmében a Társulást alkotó 

Tagönkormányzatok támogatása is szükséges. Jelen előterjesztés célja a pályázatban foglalt fejlesztési 

célok megismertetése az Önkormányzattal, és az Önkormányzat felkérése a pályázat megvalósításához 

szükséges döntések meghozatalára.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A valóságnak megfelelnek-e a társulás által leírtak, ő ezt nem 

tudja ellenőrizni, így tartózkodni fog a szavazásnál. Már a pályázat is beadásra került.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ő nem látja át az egész rendszert. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A társulás az előterjesztésben leírtakért kell, hogy vállalja a felelősséget.  

  

Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el.    

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  
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Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1  

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 122/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

 

           Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

                                    KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projektről 

 

Salföld  Község  Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 

kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat 

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa ill. kijelölt 

közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben 

feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott 

üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

 

8. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester    Ki fogja végezni a belső ellenőrzést?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Együttes ülésen felmerült, hogy kerüljön a közös hivatal alkalmazásába, aki 

ellátja a belsőellenőrzési feladatokat. Nyolc órában felesleges, ezért felmerült, hogy valakinek besegít, 

de ez nem jó hiszen akkor a saját munkáját ellenőrzi. Ha felvesznek valakit és a többi önkormányzatnak 

aki részese volt a társulásnak, felajánlják, hogy  feladatellátási szerződés keretében ellátják ezt a 

feladatot, akkor viszont a költségek visszajönnének. A közös hivatalt alkotó települések polgármesterei 

egyetértettek vele. A polgármesterekkel megbeszélték, hogy a kővágóörsi polgármester tehet-e ilyen 

ajánlást a tapolcai társulásban részt vevő települések polgármesterei felé, de a felajánlásra nem volt 

fogadókészség.    

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadják el.     

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

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

 

 123/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

 

                                   A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervet jóváhagyja. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 
 

 

 

9.   Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról     

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Beszélt a révfülöpi óvoda vezetővel, az óvodai társulási ülésre kell elmenni és kérni a felvételt. 

Javasolja, hogy  a tájékoztatót fogadják el.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 124/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

 

A 2013. III. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról 

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról szóló  13/2013. (X. 01.) rendeletének  16. § (1) bekezdés b) pontja  alapján a  2013. 

III. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:  Fábián Gusztáv,  polgármester    

Határidő: azonnal  

 

 

10.     Falugondnoki busz kísérővel való ellátása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Tárgyi anyagot megkapták. Ezügyben a Kormányhivatalhoz is levelet 

írtak, melyet felolvas. A Kormányhivatal még nem reagált a kérdésre. Van egy tisztázatlan helyzet. A 

képviselők a kétfajta határozati javaslatot megkapták, melyet szintén felolvas.  

Ezenkívül felolvassa a szülők által írt E-mailt.  

Véleménye szerint a szülők által írt nyilatkozat a jognál nem számít, hiába mondja a szülő, hogy nem 

kíván felelősségre vonással élni. A jog paragrafusait kell figyelembe venni.  
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Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Meglátása szerint az is előfordulhat, hogy az óvodás játékból 

kikapcsolja a biztonsági övet és a szülőnek úgy biztonságosabb, ha van kísérő. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Már egy ideje szó van arról, hogy egy nyilatkozatot kidolgoz az 

önkormányzat, amit a szülők aláírnak és kijelentik, hogy felmentik az önkormányzatot és a 

falugondnokot is.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Hiába írja alá a szülő, a polgári és büntetőtörvény számít.  

Olyan határozatot hozunk, ami nincs alátámasztva, mivel nem tudjuk a jogszabályt.  

A Kormányhivatal két hónap alatt válaszol?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Nem hatósági ügy, ahol harminc napos az ügyintézési  határidő, nem egyszerű 

megválaszolni, többször keresték az aljegyző asszonyt, meg is beszélték, de most csend van, ők sem 

tudnak hirtelen válaszolni. A Kormányhivatalon belül a  Megyei Szociális és Gyámhivatalnak írtak, 

lehet, hogy egyeztetik egymás között. 

 

Somogyi Márk, képviselő  A szülőnek úgy megnyugtató ez a megoldás, ha felteszi a gyermeket a 

falugondnoki buszra, így kézről kézbe megy a gyerek, és nem egy másik volán iskolai járatra és a 

buszmegállóban kell neki álldogálni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A szülők nem gondolnak a falugondnokra és a polgármesterre, nem a 

szülőket fogják elítélni. A jog nem azzal foglalkozik, hogy ki nyugodt otthon. A jogot a saját felelősség 

nem érdekli.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A szülők saját felelősségükre, és ismerik a körülményeket.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nem érdekli a jogot a saját felelősség.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ha súlyos dolog  történik, aminek büntetőjogi következménye lehet, ezek 

közvádas ügyek, nem attól függ, hogy a szülők feljelentést tesznek, vagy akarják-e, hogy elítéljék a 

falugondnokot.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha kísérő ül benn, az miben változtat.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző Amit tudtunk azt mi megtettük, a falugondnok mellé még egy kísérőt 

biztosítottunk, a kárenyhítési kötelezettségünknek maximálisan eleget tettünk.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ha a kísérő benn ül, elmondhatja,  ha bármi történik, hogy ő mindent 

megtett. Ha valami történik, az ügyészség mondhatja, hogy nem volt a buszban kísérő. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Egy jól működő gyakorlati helyzetet megszüntetik, a gyakorlat mutatja, hogy 

jól működik, ezt félretoljuk és a legrosszabbra  gondolunk, katasztrófa elmélethez próbáljuk felépíteni 

ennek a működését.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Falugondnok mondta, hogy az egyik gyerek szereti kikapcsolni a 

biztonsági övet.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A falugondnok a közmeghallgatáson nehezményezte, nem hajtja 

nyugodtan álomra a fejét.  
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Somogyi Márk, képviselő   A családjuk időbeosztása nehéz, neki el kell menni gyakran reggel, a 

felesége tanítani megy.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Egy kéréssel fordult a képviselő úrhoz.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Elfogadja, amit hallott, nem vitatkozik.  

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester Most a bizonyos jogi téma nincs meg, előbb utóbb pénzt is kapnak érte, 

nem szeretné ha probléma lenne.  

Az „A” variációt tenné fel szavazásra, arra az időre szól, amíg a Kormányhivatal irányadó dolgot nem 

állapít meg. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Ő tartózkodni fog a szavaznál, mivel a valóság túl van lihegve a, és 

borzalmas veszélyhelyzeteket képzelünk bele, ami szemlátomást jól működik, de elfogadja az érveket.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A határozati javaslatot még ki kellene egészíteni, hogy a Kormányhivatal 

válaszadásáig szólna.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Inkább nem azt kellene, hogy a Kormányhivatal állásfoglalása 

utáni döntésig szólna.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Nem amikor megérkezik, hanem az annak megfelelő intézkedés 

megtörténétig. Amit mondott a képviselő úr,  arról szól,  hogy minden esetben legalább egyikük elkíséri 

a gyereket, az összes érintett szülő közül legalább egy, itt felmerült vagy valaki  más. 

 

Somogyi Márk, képviselő   Vagy szülő, vagy másik felnőtt. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ő csak családtag lehet, vagy bárki?  

 

Somogyi Márk, képviselő  Szerinte nem, ami miatt szükség van kísérőre, annak a szempontnak megfelel 

az is aki nem családtag. Ha egyik szülő se tudja megoldani, legyen az megoldási lehetőség, hogy xy néni 

hajlandó-e menni a gyerekekért és vigyázni rájuk.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A képviselő  úrnak jelezni kell, hogy személyesen érintett. 

Először arról kell dönteni, hogy kizárja-e a szavazásból a testület?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Kérdezi a testületet, hogy a képviselőt érintettsége miatt kizárják-e a 

szavazásból? Aki igennel szavaz, az kézfeltartással jelezze.  

   

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett  és  

tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 125/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

 

Személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról 

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Somogyi Márk képviselőt a „Falugondnoki 

busz kísérővel való ellátása” tárgyú napirend szavazásából nem zárja ki.   

 

Felelős:  Fábián Gusztáv,  polgármester    

Határidő: azonnal  

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy a határozati javaslat „a” variációját fogadják el azzal, 

hogy a Kormányhivatal válasza megérkezéséig, illetve annak megfelelő intézkedés megtételéig. Kéri a 

testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 126/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

 

           A falubusszal történő gyermekszállításhoz szülői felügyelet biztosításáról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a falubusszal Révfülöp 

irányába történő óvodás és iskolás gyermekszállítást abban az esetben biztosítja, amennyiben az 

érintett szülők vállalják, hogy minden esetben legalább egyikük elkíséri a gyerekeket.  

 

A határozat érvényben marad  a tárgyban küldött állásfoglalást kérő levélre a kormányhivatal 

válasza megérkezéséig, illetve annak megfelelő intézkedés megtételéig. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot és az érintett szülőket tájékoztassa.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: azonnal 
 

 

 

11.     Települési folyékony hulladék összegyűjtésére és elszállítására kiírt pályázat 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/00538/2012 ügyszámú törvényességi felhívása alapján 

a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás tekintetében rendeletet szükséges alkotni.  

A rendelet elfogadásához szükséges közszolgáltató kiválasztása, mely pályázat útján történik. 

A lefolytatott eddigi pályázati eljárások során pályázatot egyetlen vállalkozó sem nyújtott be. 
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Az eddigi előírásokhoz képest változások álltak be a jogszabályi környezetben, melyek rendezik a 

közszolgáltatás lényeges kérdéseit. 

A pályázati felhívás tekintetében végrehajtott módosítások a jogszabályi változásokból adódóak, főként 

a vízgazdálkodási törvény rendelkezéseiben, továbbá az előírt minimális technikai feltételek 

vonatkozásában megjelölt szállító jármű kivételre került. 

A pályázati kiírás tekintetében a határidők megjelölése szükséges, továbbá, célszerű lenne, a helyben 

szokásos módon történő meghirdetés mellett a környéken szennyvízszállítást végző vállalkozókhoz a 

pályázati felhívás eljuttatása.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester    A felhívás III. 1. és 2. pontját javasolja kivenni, ami a DRV 

szerződéskötésére vonatkozik.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A DRV azért szerepel benne, mivel korábban Salföld kért befogadó 

nyilatkozatot.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy a pályázat benyújtási határideje  2013. december 31., a 

borítékok bontása  2014. január 10, az eredményhirdetés  2014. január 20. Az életbelépés 2014. február 

1-e,   és  tíz kilométeres távolságon belül  a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz juttatják el.     

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 127/2013.(XI. 05.) HATÁROZATA 

         

Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról 
 
Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési folyékony hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére” 

pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú mellékletét képezi, és az alábbi 

időpontokkal egészül ki: 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. december 31.   

A borítékok bontása: 2014. január 10.  

Eredményhirdetés időpontja:  2014. január 20.  

 

A pályázatot Salföld Község Önkormányzata Salföld, Kossuth utca 31. szám alatti 

hirdetőtábláján, valamint honlapján teszi közzé, továbbá  eljuttatja  10 km távolságon belül a 

pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester  

Határidő: 2013. november 31. 
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12.    Szociális rendelet módosítása   

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Felmerült igényként a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

8/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendeletben szabályozott szülési támogatás feltételeinek változtatása a 

tekintetben, hogy a támogatást ne csak a gyermek születése napjától számított 60 napon belül, hanem 6 

hónapon belül lehessen igénybe venni. 

 

Javasolja, hogy   a szociális rendeletet e szerint módosítsák.  

Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

        18/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 8/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

 

13.    Aktuális ügyek.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A szociális célú tűzifa ügye hol tart?  

 

Fábián Gusztáv,  polgármester  Árajánlatot kaptak a Bakonyi erdészettől.  
 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Rövid időn belül a szociális célú tűzifa ügyét tárgyalni fogják.  

 

 

Fábián Gusztáv,  polgármester Az ülést   9.50  órakor bezárja.  

 

 
 

 

   k.m.f.  

 

 

Fábián Gusztáv        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 


