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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256   Salföld, Kossuth u. 27.   

 

Ikt.szám:  510–16/2013.    

 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Salföld   Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12 – i  rendkívüli 

nyilvános    ülésén. 

 

 

Az ülés helye:   Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, Kővágóörs, Petőfi u. 2.  

 

  

Jelen vannak:  Fábián Gusztáv, polgármester 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester 

Somogyi Márk, képviselő   

                          

Tanácskozási joggal megjelent:   Dr. Szabó Tímea, jegyző megbízásából: 

                                                     Tóthné Titz Éva, aljegyző  

  

 
 A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin  

( 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. 

 

Ismerteti a  napirendet: 

 

1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása  

2. Általános iskolai felvételi körzet megállapítása  

 

 

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:  
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       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

                 128/2013. (XI. 12.)  HATÁROZATA  

 

                A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 12-i  rendkívüli 

nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

 

1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása  

2. Általános iskolai felvételi körzet megállapítása  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása  

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését felolvassa. 

A  Társulási Tanács, valamint a társulási tag önkormányzatok képviselő-testületei felülvizsgálták az 

akkor hatályos  társulási megállapodást, és 2013. június 30.-ai hatályba lépéssel a törvényi előírásoknak 

megfelelően  módosította. 

A  révfülöpi székhelyű  Szociális Szolgálat fenntartásában részt vevő települések 2013. június 

hónapban a képviselő-testületi határozatok megküldésével bejelentették a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás elnökének , hogy kötelezően ellátandó szociális feladataikat a családsegítés, 

házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés tekintetében  2014. január 1-től  a Balaton-felvidéki 

Szociális és Gyermekjóléti szolgálat által kívánják ellátni. Ennek megtörténtéről a  tisztelt Társulási 

Tanácsot tájékoztattuk. 

Az érintett települések a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak tagjai , azonban a családsegítés 

valamint a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat a révfülöpi székhelyű, a hét 

település részvételével működő Társulás által fenntartott  önállóan működő költségvetési intézmény 

útján látták el. A Társulás 2013. december 31.napjával megszüntetésre kerül. 

 

Kinek van kérdése, amennyiben nincs,  úgy javasolja, hogy a  megállapodás módosítását fogadják el.   

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

 

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

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

 

             129/2013. (XI. 12.)  HATÁROZATA 

 

         A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása 2014. január 1-jei hatállyal történő módosítását, mely alapján 

a Társulási Megállapodás 6-7. melléklete módosul a szociális alapellátási feladatok tekintetében, 

az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozat-kivonatot a Társulási Tanács elnöke részére küldje 

meg. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: 2013. november 15.   

 

 

2.     Általános iskolai felvételi körzet megállapítása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését felolvassa. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a Veszprém megye kötelező felvételt biztosító 

általános iskoláinak, a körzethatárok meghatározásának tervezetét, mely jelen előterjesztés melléklete. 

A fentiekben írtak szerint az önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 

tagintézményi bontásban.  

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek megállapításának feltételeit 2013. szeptember 1-

től – a korábbiaktól eltérően – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény tartalmazza, e helyzet fennállását kérelem alapján a jegyző állapítja meg.  

A településen jelenleg általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel a 

jegyző nyilvántartásában. 

 

Kérdezi a képviselőket, hogy a javasolt iskolai körzettel egyetértenek-e?  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester Egyetért, évtizedes hagyomány, és logikus a busz is arrafelé 

megy.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Beszélt Tóth Máriával, még választ vár, minden részét fel szeretné mérni a 

dolognak. Valóban hagyomány a Badacsonytomaj, az hogy merre megy a busz, módosítani szokták, 

tudják melyik a kijelölt iskola. Ha nem Badacsonytomajt jelölik ki, akkor módosítható lenne. Tóth 

Máriától választ vár, hogy a változás, hogyan nem érintené hátrányosan azt az egy gyereket, aki 

Badacsonytomajra jár. Jövőre két gyerek jár Révfülöpre, minden óvodás Révfülöpre jár, ebből két 

révfülöpi iskolás lesz. Jövőre több gyerek megy Révfülöpre, mint Badacsonytomajra. Ha az 

önkormányzat részt vesz a szállításban, már nagy előnnyé válhat, azokra kapnak támogatást akik többen 

vannak. Álláspontja inkább Révfülöp felé húz. Várna még tájékoztatást Tóth Máriától,  a november 29-

i határidő még messze van, másfél hét múlva döntsenek.   
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Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Olcsóbb a bérlet mint a falubusz fenntartása. Nem hiszi, hogy 

beleszólása van a Klebersberg Intézményfenntartónak, hogy merre megy a Volán busz. Az 

Ábrahámhegy és Révfülöp közötti megállapodás egyszeri és kivételes volt.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ábrahámhegyről van járat Révfülöpre most. November 29-ig már sok 

változás nem várható. Sok idő nincs, dönteni kell és a következő évről döntünk.  A busz 

Badacsonytomajra megy, ez alapvető szempont a számára. A busz nem kihasználatlan, sok gyerek 

megy. Salföldön jelenleg nincs Révfülöp felé átszállás nélkül  buszjárat.  Javasolja, hogy a Tatay 

Sándor általános iskolát szavazzák meg.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Még van másfél hét. Jövőre két gyerek fog járni Révfülöpre, egy fog járni 

Badacsonytomajra.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Kéri személyesen a képviselő urat, hogy járjon el, iskolabusz járat 

induljon Révfülöpre, intézze el a Volánnal.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ez a tankerület hatásköre, ő nem tud kezdeményezni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  November 29-ig dönteni kell, félretehetik a döntést, ha a képviselő kéri.  

Mi a terve a képviselő úrnak  a Badacsonytomajra járó gyerekkel, a falugondnoki busszal vigyük el? 

 

Somogyi Márk, képviselő  Jó lenne, ha a falubuszokat támogatnák. Választ vár még, hogy mi lenne a 

badacsonytomaji  járattal.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Hívják fel Tóth Máriát az üggyel kapcsolatban.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Írásos tájékoztatást kérjenek.  Javasolja, hogy napolják el és november 

26-án  tárgyalják rendkívüli ülés keretében  Kővágóörsön, de lehet rendes ülés is.  

 

 

Fábián Gusztáv,  polgármester  

Az ülést   8.25  órakor bezárja.  

 

  

 

 

   k.m.f.  

 

Fábián Gusztáv         Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 

 

                                A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

   

                                          Tóthné Titz Éva 

                                                  aljegyző  

 

 


