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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256   Salföld, Kossuth u. 27.   

 

Ikt.szám:  510-17  /2013.    

 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Salföld   Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26 – i  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  

 

 

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  16.00 

órakor megnyitja. 

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

 

Ismerteti a  napirendet: 

 

1. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról  szóló  rendelet elfogadása  

2.   A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása  

3.   A képviselő-testület  2014. évi munkatervének elfogadása  

4.  Általános iskolai felvételi körzet megállapítása  

5.   Nyugdíjasok napjának előkészítése   

6.   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: 
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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

133/2013. (XI. 26.)  HATÁROZATA  

 

  A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 26 -i nyilvános  ülésének 

napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

 

1.  Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  rendelet elfogadása  

2.  A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása  

3.  A képviselő-testület  2014. évi munkatervének elfogadása  

4.  Általános iskolai felvételi körzet megállapítása  

5.   Nyugdíjasok napjának előkészítése   

6.   Aktuális ügyek.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

1.   Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  rendelet elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

A rendelet megalkotása a jogszabályi változás miatt szükséges, melyet 2013. december 31-ig kell 

megalkotni a települési önkormányzatoknak.  

Felolvassa az előterjesztést és annak indoklását.  

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a rendelettervezet  2. §-ában a 

polgármesterre átruházott hatásköröknél az ápolási díj kimaradt, ezzel kiegészülne, de a felsorolás 

sorrendisége változik.  

Az önkormányzati segélynél a törvény nem nevesíti külön az  egyedülálló és egyedül élő fogalmát,  a 

minimális mérték  130 %-nál alacsonyabb jövedelemkategóriát nem lehet megállapítani, itt az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékáról beszélünk.  

 

Az ápolási díjnál az egyedülálló fogalmát már nevesíti a törvény, az előterjesztésben egy kategóriát 

állítottunk be, viszont figyelni kell, hogy  nem lehet kevesebb mint a törvényben meghatározott 

esetleges magasabb százalék, egyedülálló esetében  150 %.   

 

A közgyógyellátásnál is ugyanez a helyzet, ott is 150 %-ot és 200 %-ot említ a jogszabály, figyelni kell, 

hogy a képviselő-testület külön választja-e ezt a két fogalmat, avagy egyben szeretné.  

 

A 17. paragrafusnál figyelemmel kell lenni, hogy ki kaphatja az iskolakezdési támogatást az általános 

iskolás vagy a közép- és felsőoktatásban részt vevők is kapjanak-e. Ezen kívül még egy bekezdéssel 

kell kiegészíteni, hogy a gyermekfogadás előkészítésére is meg lett állapítva segély és a 

gyermekszületésre is, de úgy gondolja, hogy a képviselő-testületnek az a szándéka, hogy egyszer 

lehessen igénybe venni, ennek kiegészítésére ezt egy 2) bekezdésben kellene szabályozni az alábbiak 

szerint: Ugyanazon gyermek után az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott típusú önkormányzati 

segély közül az egyik vehető igénybe. 
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Fábián Gusztáv, polgármester  A 7. §-ban a rendszeres szociális segély van?  

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  A Képviselő-testület a rendszeres szociális segélyre jogosult  - kivétel az 

egészségkárosodottnak minősülő személy -  együttműködési kötelezettségének teljesítéséhez a Balaton-

felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatát jelöli ki. Itt az együttműködési kötelezettségről van 

szó.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A 11. §-ban ápolási díj állapítható meg annak, aki 18 éven felüli 

hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 

a) az ápolt tartását, gondozását, ellátását szerződésben nem vállalták; 

b) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (150 %)-át. 

(2) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 

80%-a. 

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  A régi rendeletben is ugyanannyi százalék volt meghatározva.  

  

Fábián Gusztáv, polgármester  A  13. §  b) pontjában három   havonta egy alkalommal ellenőrzést 

végez az ápolt személy otthonában, és az ott tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti. 

Ilyen gyakori időközönként nem kell, javasolja  hat hónapra egészítsék ki.  

 

A 15.§ szerint a  jövedelmi viszonytól függő önkormányzati segélyben részesíthető,   

a) az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át és  

b) ha a kérelmező munkanélküli, rendelkezik a munkaügyi szerv nyilvántartásba vételével. 

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  Az önkormányzati segélynél a törvény nem differenciál, a régiben is ennyi 

volt. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A 15. §-ban maradjon a rendelettervezet szerinti.  

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  Eddig is volt a szociális rendeletben jövedelmi viszonytól függő méltányos 

önkormányzati segély, továbbra is képviselő-testületi hatáskör marad.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A 16. § marad a rendelettervezet szerinti.  

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  A 17. §-ról az előbb már tájékoztatta a képviselő-testületet, itt vagylagos 

legyen az a) és b) pont, mivel nem olvasható ki, ezért szükséges egy második bekezdés.  

A 17. §. c) pontjában el kell dönteni, hogy ki kapjon iskolakezdési támogatást, az általános iskolások 

vagy a közép- és felsőfokú tanintézetben tanulók is.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Mindig úgy volt, hogy a közép- és felsőfokú nappali képzést végzők is 

kaptak.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  A 18. § c) pontjában maradjon a „gyermekenként 30.000 Ft”, 

mivel az előző rendeletben is így volt.  
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Fábián Gusztáv, polgármester  A 17. § e) pontjában: a  17.§ d) pontja esetén a mindenkori éves 

költségvetési rendeletben meghatározott helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a. Ez 

maradjon így.  

A 19.§ (1) bekezdésében a jövedelemtől függő és a jövedelemtől függő méltányos önkormányzati 

segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, mely esetben a segély mértéke a 18. § (1) 

bekezdés a)-b) pontjában meghatározottól eltérően legfeljebb 50.000,-Ft. Ez maradjon, reális az 50.000 

Ft.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha kamatmentes kölcsönt valaki nem tudja befizetni, akkor mi történik? 

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  Nem mindegy, hogy valaki nem tudja, vagy nem akarja. Ha nem akarja 

befizetni, akkor behajtás történik.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester A 22. §-ban a Képviselő-testület méltányossági közgyógyellátásra 

való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinél az egy főre jutó havi családi jövedelem  nem 

éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  20%-át.  Itt  250 %-ot és 15 %-ot 

javasol.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A 22 §-t így fogadják el. 

Javasolja, hogy a rendeletet az elhangzott módosítások szerint 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 

 

                                          19/2013. (XII. 09.) önkormányzati rendelete  

                                           az egyes szociális ellátások szabályozásáról  

 

         

Tóthné Titz Éva, aljegyző Tájékoztatja a testületet, hogy a rendeletet az önkormányzat honlapján 

társadalmi egyeztetésre bocsátották, de vélemény nem érkezett.  

 

 

2.   A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján támogatásra jogosult 4 m
3
 mennyiségű tűzifa 

erejéig 13. 000 Ft / erdei m
3
 + áfa összegben, melyhez 1000 Ft / erdei m

3
 + áfa összegű önrészt kell 

vállalni, biztosítani kell továbbá a szállítást. 

Javasolja, hogy a 4. §-ban a jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-ában 

állapítsák meg, hogy minél több beleférjenek és így fogadják el  a rendeletet.   

Kéri a testületet, amennyiben más javaslat nincs és egyetért, 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 

 

                                              20/2013. (XII. 09.) önkormányzati rendelete 

                                                      a szociális tűzifa juttatásról 

 

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző Tájékoztatja a testületet, hogy a rendeletet az önkormányzat honlapján 

társadalmi egyeztetésre bocsátották, de vélemény nem érkezett.  

         

 

3.   A képviselő-testület  2014. évi munkatervének elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az előterjesztést a testületi tagok megkapták.  

Kinek van kérdése a munkatervvel kapcsolatban? 

A képviselők részéről kérdés nem merült fel, javasolja, hogy a munkatervet 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 

 

 134/2013. (XI. 26.) HATÁROZATA 

         

                                            A 2014. évi munkaterv elfogadásáról  

 

Salföld  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét elfogadja. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester   

Határidő:  a munkatervben meghatározottak szerint  

 

 

4.  Általános iskolai felvételi körzet megállapítása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A napirendet már tárgyalták a november 12-i rendkívüli ülésen és 

elnapolták.  

Tóth Mária tankerületi igazgató válaszolt a tájékoztatásra amit tárgyi ügyben kértek tőle.  A tájékoztatót 

felolvassa.  

Somogyi Márk képviselő úr jelzi, hogy telefonon szeretné felhívni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Szünetet rendel el  17.10 órakor.  

 

A képviselő-testület  17.20 órakor folytatja az ülést.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Felolvassa a képviselőknek, hogy a tájékoztató szerint, ha változtatni 

akarnak az iskolai körzetnél akkor az első évfolyamot támogatnák és nem finanszírozott a 2-8 osztály 

Révfülöpön.  
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Somogyi Márk, képviselő   A Badacsonytomajra járó gyermek nem lenne veszélyben. Figyelembe kell 

venni azt is, hogy hányan járnak óvodába.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Most az iskoláról beszélünk.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Várható, hogy akik Révfülöpre járnak óvodába, oda fognak járni iskolába is. 

Jövőre még egy gyerek fog járni Révfülöpre.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nem tudja javasolja ilyen számadatok alapján Révfülöpöt.  A gyerekeket 

a falubusszal akarja szállíttatni a képviselő úr, de nincs tervbe véve, hogy finanszírozni fogják.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A szülők az iskola alapján döntenek, a révfülöpi jobb színvonalú iskola, nem 

a közlekedés alapján dönt a szülő. Ha Révfülöpöt választják, és Volán járat nem lesz átszállás nélkül, 

akkor valószínű a falubuszt támogatná a tankerület.  

 

Mátraházi Zsuzsanna ,alpolgármester  Úgy támogatja, hogy bérletet vesz.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha a Volán busz túl költséges lenne, akkor a falubuszt fogják támogatni.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  A múltkor is arról volt szó, mi lenne, ha nem lenne falubusz. Nem 

tudják meddig lehet fenntartani, illetve meddig támogatják.  Megy busz Badacsonytomajra, ami 

iskolabusz.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Felteszi szavazásra, aki a Tatay Sándor általános iskolát fogadja el, az 

kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 135/2013. (XI. 26.) HATÁROZATA 

     

                                   Általános iskolai felvételi körzet véleményezéséről 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal által 

elkészített az általános iskolai felvételi körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és 

arról az alábbi véleménye alakult ki:  

A képviselő-testület  elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást.  

 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település jegyzőjének 

nyilvántartásában Salföld lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje 

meg. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: 2013. november 29.  
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5.   Nyugdíjasok napjának előkészítése   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az idei évben is nyújtanának egyszeri támogatást karácsony alkalmából.  

Tavaly a nyugdíjasok és a gyermekek is kaptak.  Húsz nyugdíjas van a faluban és húsz gyermek, 

pontosan majd megnézik a számot. Körülbelül 200.000 Ft lenne a támogatás, egyéb költségek is 

merülnek fel, a rendezvény költsége  50.000 Ft lesz körülbelül.  A karácsonyi ünnepséget  december 15-

én  13.00 órakor tartják. 

Kérdezi a testületi tagok véleményét?  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A nyugdíjasok mindenképpen kapjanak. 

 

Somogyi Márk, képviselő A gyerekek legalább olyan fontosak, mint a nyugdíjasok.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  A gyerekeknek ott van a családjuk.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A gyerek nem kap nyugdíjat. Ez egy adomány az önkormányzat részéről. 

Eddig a nyugdíjasokat és a gyerekeket is  támogatták. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   4.000 Ft-ot javasol a nyugdíjasoknak és a  gyerekeknek is.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy 4.000 Ft-ot kapjanak a nyugdíjasok és a gyerekek is, akik 

nappali tagozaton tanulnak.  

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 

 

 136/2013. (XI. 26.) HATÁROZATA 

                           

                                 Az egyszeri  pénzbeni átmeneti segély  összegéről 

         

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete „A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról” szóló    8/2011. (VI. 1.)   számú   rendeletének   16. §-a  alapján a jövedelmi 

viszonyok vizsgálata nélkül egyszeri karácsonyi, 4.000 Ft összegű támogatásban részesíti a 

községben élő kiskorú gyermekeket és nappali oktatás munkarendje alatt tanulmányokat folytató 

diákokat valamint 4.000 Ft összegű támogatásban részesíti a községben élő nyugdíjasokat.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: 2013. december 15.  
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6.   Aktuális ügyek.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Tájékozatja a testületet, hogy  DRV Zrt megkereste a polgármestereket a 

vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződésével kapcsolatban.  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatát megkapta a DRV Zrt a társaság 

víziközmű-szolgáltatói működési engedélyének kiadásáról. A hivatkozott határozat II. pontjában azon 

közös víziközmű-rendszerek találhatók, amelyeken a Magyar Állam és az érintett önkormányzatok 

egyaránt ellátásért felelősnek minősülnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek a Magyar  

Állam és más önkormányzatok tulajdonában álló víziközművekhez kapcsolódnak, azokkal közös 

víziközműrendszert alkotnak. A működési engedély  kiadásának feltétele, hogy a víziközművek 

tulajdonosai egy víziközmű-szolgáltatóval, egy közös üzemeltetési szerződést kössenek a teljes 

víziközmű-rendszerre. Legkésőbb 2014. március 31-ig új üzemeltetési szerződést kell kötni és a 

fontosabb tudnivalókra felhívták az önkormányzatok figyelmét:  képviseleti jog meghatározása, 

víziközművek vagyonértékelését kell elvégeztetni, vízközművek térítésmentes állami tulajdonba adása.  

 

A községben a vízvezetéknek a tulajdonosa az önkormányzat és vagyonértékelést kell tenni, a 

tulajdonukat át kell adni térítésmentesen. 

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző   Könyvszerinti érték van, a vagyonértékelést el kell végeztetni, ha erre sor 

kerül. Érdeklődtek a DRV Zrt-nél és a decemberi határidő nem jogvesztő, még a polgármestereknek 

lehetőségük van arra, hogy tájékozódjanak.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Nézzék meg a vagyonkataszterben, hogy mennyi az értéke és 

gondolják át.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Résztulajdonuk van benne és márciusig kell az üzemeltetési szerződést 

megkötni.  

 

Somogyi Márk, képviselő Ha az önkormányzat a résztulajdonát átadja, akkor az állam köt a DRV-vel 

üzemeltetési szerződést?  

 

Tóthné Titz Éva, aljegyző  Igen, és  a DRV Zrt ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumot is szervez. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Kérdezi, hogy a tárhely szolgáltatásra a mostani szerződés 

meddig szól?  

 

Somogyi Márk, képviselő  Megnézi és e-mailban választ ad.  
 

 

Fábián Gusztáv,  polgármester Az ülést 18.00 órakor bezárja.  
 

   k.m.f.  

 

Fábián Gusztáv        Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 

 

                                A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

   

                                          Tóthné Titz Éva 

                                                  aljegyző  
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