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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256   Salföld, Kossuth u. 27.   

 

Ikt.szám:  243-3  /2014.    

 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Salföld   Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i nyilvános    

ülésén. 

 

Az ülés helye:   8256 Salföld, Faluház 

 

Jelen vannak:  Fábián Gusztáv, polgármester 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester 

                        Somogyi Márk, képviselő   

 

Meghívott:  Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  

                    Sütő Árpád, műszaki ügyintéző  

                    Kuti Mária, Települési Értéktár Bizottság Elnöke  

 

Lakosság részéről:  8  fő 

  

Tanácskozási joggal megjelent:   Dr. Szabó Tímea, jegyző  

                        
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  10.30 

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

határozatképes.  A meghívóban szereplő napirendektől eltérnek a meghívottak miatt, az alábbiak 

szerint:  

 

Ismerteti a  napirendet: 

 

1.  Kötelező felvételi iskolai körzet  

2. Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

3.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása    

4.  A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása  

5.  Kúria végzése 

6.  Salföld vízhálózat értékbecslésre ajánlatkérés  

7.  Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata  

8.  Lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylése  

9.  A 2014. évi rendezvényterv elfogadása      
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10. Döntés a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz 

való  csatlakozásról  

11.  Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása  

12.  Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról      

13.  Falugondnoki busz gyermekszállítás kísérővel 

14.  Badacsonytomaj  2900 hrsz-ú ingatlan ügye  

15.  Tárhely szerződés a Smart Desing-gel 

16.  Közadattár – közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtása  

17.  Köztemető fenntartásáról megállapodás  

18.  Falugondnoki Szolgálat  2014. évi továbbképzési terve 

19.  Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

20.  2013. évi szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  

21.  Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való  

       hozzájárulásról     

22.  Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjának  

       meghatározása        

23.  Gyermekszállításra megállapodás megkötésének kezdeményezése Révfülöp 

       Nagyközség Önkormányzatánál 

24.  Vegyes 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  

 

                 13/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 

                A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 6-i  nyilvános  ülésének 

napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

 

1.  Kötelező felvételi iskolai körzet  

2. Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

3.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása    

4.  A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása  

5.  Kúria végzése 

6.  Salföld vízhálózat értékbecslésre ajánlatkérés  

7.  Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata  

8.  Lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylése  

9.  A 2014. évi rendezvényterv elfogadása      

10. Döntés a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz 

való  csatlakozásról  

11.  Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása  
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12.  Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról      

13.  Falugondnoki busz gyermekszállítás kísérővel 

14.  Badacsonytomaj  2900 hrsz-ú ingatlan ügye  

15.  Tárhely szerződés a Smart Desing-gel 

16.  Közadattár – közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtása  

17.  Köztemető fenntartásáról megállapodás  

18.  Falugondnoki Szolgálat  2014. évi továbbképzési terve 

19.  Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

20.  2013. évi szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  

21.  Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való  

       hozzájárulásról     

22.  Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjának  

       meghatározása        

23.  Gyermekszállításra megállapodás megkötésének kezdeményezése Révfülöp 

       Nagyközség Önkormányzatánál 

24.  Vegyes ügyek  
      

      Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet: 

Szomorú esemény történt, kollégájuk Steiner Zoltán elhalálozott, a héten volt a temetése, emlékét 

megőrzik.  

A Balatoni Fejlesztési Tanácsnál pályáztak egyedi szennyvízkezelő berendezések kiépítésére. A tűzifa 

pályázatnak három nyertese volt.  A magyar kormány támogatja azokat az önkormányzatokat, akiknek 

nem volt adósságuk, így 1,5 millió forint rendkívüli támogatást kapnak felújítási költségekre. Erről még 

hivatalos kormányhatározat nincs. 2013. november  26. napjától átruházott hatáskörben az alábbi 

döntés született:  szülési támogatás 2 fő részére   30.000 Ft/fő összegben.  

 

 

1.  Kötelező felvételi iskolai körzet  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Tavaly novemberben hoztak határozatot arról, - mivel a Kormányhivatal 

kérte - hogy az önkormányzat megtárgyalta az iskolai körzetet, és döntött, hogy a kötelező felvételei 

iskolai körzet a badacsonytomaji általános iskola lett. Somogyi Márk képviselő kérte a határozat újra 

tárgyalását. Az érintett szülőket elhívta, itt arról van szó, hogy az iskolai körzetet tárgyalják újra. 

Változatlanul javasolja a Tatay Sándor általános iskolát, legfőbb érve, hogy legbiztonságosabb az 

eljutás buszon reggeli járattal, és délután két járattal, így biztonságos az eljutás . Ezenkívül a 

falugondnoki busszal szállítanak Révfülöpre. Megfelelő buszjárat van. Itt  nem beszélünk arról, hogy a 

két iskola között milyen színvonalbeli különbség van.  

Egy családból jár egy gyermek Badacsonytomajra, egy gyerek Révfülöpre, 2014-2015 tanévben 

várhatóan két gyermek fog járni Révfülöpre, egy gyerek Badacsonytomajra. Összesen két család 

érintett.  

Az óvodába járást ne keverjék ide bele. Rövid vita után szavazni fognak, hogy visszavonják-e 

határozatot.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Tegnap előtt üzenet érkezett a Kormányhivataltól  Szűcs Attilától, tegnap 

telefonált megerősítésként, jó hír, levelezésekből oda jutott  a Kormányhivatal, hogy  Salföld mindkét 

iskolába tartozni fog, mindkét iskola bevonja a körzetébe, február végére előkészítik, náluk már 

folyamatban van.   Mind a két irányban járó iskolást  támogatni fogja a tankerület, ugyanolyan  
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egyenértékű lesz mind a két irányú iskola a salföldi gyerekek számára, senki nem fogja magát 

kirekesztve érezni, aki Badacsonytomajra jár ugyanúgy marad számukra minden, akik Révfülöpre 

akarnak járni nekik ugyanolyan jogaik lesznek.    

 

Fábián Gusztáv, polgármester Mind a kettő lehet kötelező iskolai körzet?  

 

Somogyi Márk, képviselő  Így van, és különös döntés a Kormányhivatal részéről, ez egy első.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Milyen írásbeli dokumentum van?  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ezt írta Szűcs Attila, tegnap beszélt vele, de lehet megerősítést kérni 

személyesen, telefonon. Tennivalónk az, hogy  határozat  legyen, a  Kormányhivatal felé kérelmezzük, 

hogy  mindkét iskola lehessen a kötelező felvételi iskola.  

  

Fábián Gusztáv, polgármester   Ez jó hír.  Nincs akadálya, óvoda is kettő van. Határozatban kérik a 

kormányhivatalt, hogy két  kötelező felvételi iskola lehessen.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    A korábbi határozatot vissza kellene vonni, és  az  a  véleménye Salföldnek, 

itt a második határozati javaslatban, javasolja a Kormányhivatalnak, hogy mind  két iskola felvételi 

körzetébe tartozzon.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Amíg ez papíron nincs meg, addig a határozatot ne vonják 

vissza.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nem vonják vissza, egy másik határozatot hoznak, amelyben kérik, hogy 

a jelenlegi mellett és másik iskolát is választhassanak.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   De van egy határozat, amiben egyetértettek azzal, az akkor kiküldöttel, 

amiben csak a Badacsonytomajival értettek egyet.   

  

Fábián Gusztáv, polgármester  A levélben február vége a határidő, kérnek egy lehetőséget, hogy egy 

másik iskolát is választhassanak.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A február utolsó napja a Kormányhivatal határideje.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ha hoznak egy határozatot és azonnal elküldik a Kormányhivatalba, 

utána egy rendkívüli ülésen meghozzák azt, hogy válasszák második felvételi iskolának a Révfülöpöt. 

Arról határozzanak, hogy engedélyezze a kormányhivatal, hogy két iskolát választhassanak.     

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A testületnek nem olyan jogköre van, hogy válasszon, olyan jogköre van, 

hogy kiküld a kormányhivatal egy anyagot és azt véleményezze. Ezért mondta, hogy mindkét iskola 

felvételi körzete terjedjen ki Salföld településre.   

 

Somogyi Márk, képviselő  Az a lényeg az legyen, amit a Kormányhivatal is ajánlott, ha egy lépésben 

ezt le tudják bonyolítani, akkor tegyék úgy.       
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Fábián Gusztáv, polgármester  Kinek van hozzáfűznivalója?  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ez nemcsak  kompromisszumos megoldás, hanem 200 százalékos,  a 

Kormányhivatal meglepte, hogy ilyen kicsi falu magánügyeivel foglalkoznak.  

 

Kovács István, falugondnok   Örül neki, hogy ilyen megoldás kialakulhat. Az ő gyereke 

Badacsonytomajra jár. Náluk is három gyerek van. Tiszteli azt aki három gyermeket vállal, nem a 

gyerekellenességről van szó, sok minden volt ami miatt Badacsonytomajra volt az iskoláztatás.  A szülő 

nincs időköz kötve, hogy a gyereke után kelljen menni. Örül a lehetőségnek és kéri a testületet, hogy a 

kormányhivatal felé kérje meg.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ha a második véleményezésről hoznak határozatot, vissza kell vonni az 

egy iskolás határozatot?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző Nem kell visszavonni. Az a lényeg, hogy Salföld község önkormányzata 

javasolja a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, hogy Salföld a révfülöpi és badacsonytomaji 

általános iskola felvételi körzetébe is beletartozzon.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Aki ezzel egyetért, az  kézfeltartással  szavazzon.  

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

                               Javaslat az iskolai felvételi körzetről 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Veszprém megyei 

Kormányhivatalnak, hogy Salföld község a révfülöpi és a badacsonytomaji általános iskola 

felvételi körzetébe is beletartozzon.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.     Települési Értéktár Bizottság beszámolója  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Felkéri a Települési Értéktár Bizottság elnökét a beszámolóját tartsa 

meg.  

 

Kuti Mária, elnök    Köszönti a jegyzőasszonyt, a képviselő-testületet és a megjelenteket. A salföldi 

képviselő-testület 2013. július 15-i ülésen döntött a Települési Értéktár Bizottság  megalakításáról és 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a tagokról és az elnökről, az elnökhelyettesről, aki Dr. Somogyi 

Győző és további hét  tagja van.  

Az alakuló ülést  2013. szeptember 29-én  10.30 órakor megtartották, készítettek jegyzőkönyvet és 

jelenléti ívet. Az elnök röviden összefoglalta a nemzeti értéktár törvényt, ismertette az SZMSZ-t, a 

bizottság munkájának lényegét. Minden jelenlévő kapott az értéktárba való felvételhez szükséges 

nyomtatványt, amely a kormányrendelet melléklete.   
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Mindenki tisztában van azzal, hogy nem a bizottság tagjainak a feladata a javaslattevés, hanem  a 

bejövő javaslatok, amit bárki megtehet a faluból. Megbeszélték, hogy  mindenki el kezd gondolkodni, 

hogy mit vehetnek fel az értéktárba. A kapcsolatot e-mailon, ill. személyen tartjuk egymással.  

Kérdezi, valamilyen formában meg kellene hirdetni a faluban, hogy többen tudjanak róla, mivel a 

bizottságnak nem az feladata, hogy összegyűjtse az értékeket, hanem inkább megszavazza azt. A 

levelezést elektronikus és írott formában tartják. Több javaslat érkezett, melyet néhányat felolvas. 

Salföldi építészeti, kulturális és természeti értékek térképen ábrázolva, major, kortárs magyar 

fotográfiai gyűjtemény, szövőtábor, Bálint-napi programok, kultúrház helytörténeti gyűjtemény,  forrás, 

pincesoron egy-két elhanyagolt pince, kőtenger, kültéri keresztek, kolostor, a bánya területén lévő 

kövek, amit meg szeretne szervezni, hogy kialakítsanak egy kőparkot, művészeti tevékenységgel 

foglalkozó  műhelyek, ill. műtermek is kerüljenek bele az értéktárba. Ez a kezdet, a javaslatokat 

benyújtóknak vagy ha ez nem megy, akkor a bizottsági tagok közötti munkamegosztással  leírják, 

feldolgozzák. A dokumentálás időt és anyagi forrást igényel, amelyre az önkormányzat büdzséjéből jut 

erre is. Kérem ennek az összegnek a költségvetésbe való beemeléséről gondoskodjon az önkormányzat. 

Lehet pályázni is, most is van egy ilyen pályázat, március 13-a a határidő a legkisebb összeg 500 e Ft, a 

legnagyobb 3 millió forint. Sok minden van ebben, a kiállítástól kezdve a dokumentálásig, a kiadvány 

szerkesztésig. Az önkormányzat pályázathat és civilszervezetek is. Nem tudja, hogy a bizottság 

albizottságnak számít, vagy civilszervezetnek.  Javasolja, hogy el kellene indulni.  

Néhány kérdést szeretne felvetni, hogy az iratokat hogyan tudják tárolni, milyen legyen a levelezés 

formája, nyitnak-e e-mailt, az önkormányzat azt hivatalosan nyitja, az üléseken a jegyzőasszonynak is 

részt kell-e venni. Lehet, hogy  magán akciójuk volt,  a falunapon mindenki ott volt, ott tudtak beszélni 

róla.  A megyei értéktárba  a javaslatoknak mi a hivatalos formája, és a meghirdetése a faluban. 

Fejtágító volt Kékkúton az érték bizottság ülésével kapcsolatban, de semmi különöset nem tudott meg. 

Tudomása szerint Kővágóörsön már elkezdődött  Kerner Gábor vezetésével a kutatómunka. Ott volt a 

fejtágítón az ásványvíztöltő műszaki igazgatója, nem tudja milyen szempontból jelent értéket a 

töltőüzem.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az értéktár bizottság munkáját az önkormányzat támogatja, helyiséget 

ad az ülésekhez, adattárolást is tud adni   Az összeget amit igényelne a költségvetésbe hová tegyék bele, 

a dologi kiadásokba esetleg?  Az értéktárnak jelenleg most milyen költségei vannak?   

 

Kuti Mária, elnök   Egyenlőre nem nagy költség, levelezés, boríték, posta költség.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ezt be tudja vállalni az önkormányzat.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Az alakuló ülés előtt egyeztettek, nem hivatalos ülésük volt hanem 

munkamegbeszélés. Tájékoztatásként a honlapon a bizottság részére menüpontot kellene létrehozni, 

SZMSZ-t felrakni, a bizottság névsorát és a vonatkozó jogszabályokat.  Maga a kérelem nyomtatvány is 

és a tájékoztató is felkerülhetne. 

A javaslatokat a rendes ülésen kell elbírálni, amelyen ő is jelen van és jegyzőkönyvvezető. Ügyviteli 

teendőit ugyanúgy ellátja a hivatal, mint a képviselő-testületét, vagy bizottságét.   Fénymásolás, levél 

kiküldés a hivatalon keresztül történhet, nem kell rá feltétetlen külön keretet szabni.  SZMSZ-ben nem 

állapítottak meg külön támogatást, ha mégis akkor módosítani szükséges.  Úgy kell kezelni az iratokat, 

hogy ő hozzá is eljusson, az ő e-mail címére. A megyei értéktárba úgy kell elküldeni, hogy a javaslatok 

alapján kitöltik és elküldik. A pályázatokat megnézi konkrétan. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az önkormányzat pályázhat.   
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 Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Az SZMSZ-ben  le van írva, hogy Salföld biztosítja az 

adminisztrációs és szervezési feltételeket. 

  

Somogyi Győző   Kuti Mária nem a teljesség igényével sorolta fel, nemcsak a művészeti műhelyeket 

jelölték értéknek, hanem  a dzsúdo oktató központot is, vagy a harminc éve működő salföldi 

népfőiskolai egyesületet, és már térképük is van.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Megköszöni  az elnök beszámolóját. 

 

3.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A költségvetést az előző évi alapján készítik. Az önkormányzatnak volt 

januárban 1.800-1.900 e. forintja.  Most, az önkormányzat tartaléka  700 vagy 800 e Ft körül van.  

A kiadások között , a testület tiszteletdíjai, utoljára 2004-ben változott, a polgármester tiszteletdíja 

100.000 Ft, alpolgármesteré 50.000 Ft, a testületi tagé 25.000 Ft havonta. Nem emelkedett.   

A falugondnok fizetését az állam finanszírozza. Nem tudtak emelni a falugondnok fizetésén. Idén 

cafetériát tudnak adni. Az idén  a falugondok támogatását megemelték, az idén 2,5 millió.  

A bevétel ugyanannyi, kivétel a hivatal támogatása, Kővágóörs kap nagyobb összeget, mi 

hozzájárulunk bizonyos leosztással. Az adók nem módosultak, így nincs több bevétel. Az iparűzési adó 

csökkent, annyit terveznek amennyi tavaly volt.  

A rendelettervezetben a főösszegek meg vannak határozva, 19.825 e. Ft-os a költségvetés.  

Felolvassa a rendelettervezetet.  

Kinek van hozzászólása?  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A közfoglalkoztatottnak munkaruhát kellene tervezni, mert 

különben is szükséges költés.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Erre már költöttek,   20.000 Ft munkaruhára. Legyen egy 40.000 Ft.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Kettő közfoglalkoztatás van, a téli ami most zajlik, és a hosszabb 

időtartamú, várhatóan majd írnak ki minden évben, de a létszámát nem tudjuk. Akik most vannak 

foglalkoztatva azoknak van tervezve  40.000 Ft +Áfa.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A felújítások, beruházások kiemelt előirányzatoknál elírás, 

csatornaberuházásként szerepel.  

  

Fábián Gusztáv, polgármester  A szabályos az lenne, hogy szennyvízkezelési beruházás.    

 

Somogyi Márk, képviselő   Az első oldalon a költségtérítés  360 e Ft. Miből áll össze?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A polgármester tiszteletdíja, költségtérítése. A költségtérítés az a havi 

utiköltség, alpolgármesteré is, esetenként a képviselőkre is vonatkozik.  Ez csak a polgármesteré?  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző   Az összes képviselő-testületi tagoké.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Két település közötti benzinköltség.  
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Fábián Gusztáv, polgármester Igen, le van írva, ez egy normatív elszámolás a km alapján különböző 

szorzókkal. Az első két évben ezt nem vették fel, most lehet beírni, mivel a költségvetés megengedi, a 

tiszteletdíjakat is korlátozták az első másfél évben.   

 

Somogyi Márk, képviselő  K34 oszloppal szemben, kiküldetés reklám és propaganda kiadás, ez mit 

takar? 

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Ebben van a meghirdetett rendezvény, be szokták tervezni, mert 

ha nem, akkor nincs előtte előirányzat, ez minimális összeg. 

 

Somogyi Márk, képviselő   Következő oldalon  K35 felett, szállítási szolgáltatás 80 e Ft, mire 

vonatkozik?   

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Fát szállítanak, a szociális tűzifa szállítás költsége.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Dologi kiadások, tűzelőanyag, hajtó- és kenőanyagok 600 e.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester Kétfajta hajtó és kenőanyag van,  zöldövezet fűnyírás és a falugondnok 

által elhasznált benzin.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Mindegyik felett ott  van.    

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ez most a dologi kiadásoknál van, a város és községgazdálkodásnál 

tartanak.   

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző   A dologi kiadásoknál a hajtó és kenőanyag 600 e Ft+Áfa.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Vissza kellene menni a 84-be, ezt is kérdezte a képviselő úr.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző Az tartozik bele.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ez a 150 e Ft-os tüzelőanyag. 

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Az a város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások, ez a 

fűnyírás.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A tavalyiban nem volt benn, van még benzinköltség a temető 

fenntartásába 50.000 Ft, most majd hoznak rendeletet a temetőfenntartásról, ezért külön nekik meg kell 

mutatni mennyit költenek a temetőre, mert eddigi gyakorlat nem mutatta ki.   

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Kimutatta, csak a kapott számlák alapján nem, most kérte, hogy 

mindenre írják rá. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A ingatlanok beszerzése  280.000 Ft.    

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Város és községgazdálkodás, január 1-én lett kifizetve az út 

aszfaltozás. 
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Fábián Gusztáv, polgármester  Megtévesztő, mivel útjavítás és úgy szerepel, hogy ingatlanok 

beszerzése. Tavalyi évben költöttek 330 e. Ft-ot kátyúzásra, az idén fizették ki.   

Idei tervezett beruházás a Balatoni Fejlesztési Tanácsnál   pályázat benyújtása egyedi szennyvízkezelő 

berendezésre, húsz ember jelentkezett. Tegnap e-mailt kaptak, a BFT módosította és emelte az önrészt, 

jelenleg 169 e Ft/fő, ez bruttó összeg,  ennek húszszorosát kell felmutatni. Módosító javaslatot kell 

benyújtania. Beruházási kiadásban ezt az összeget kell szerepeltetni, a 169.333 Ft-tal meg kell szorozni 

a húsz jelentkezőt. Csak annyi hitelt lehet felvenni, amennyi a saját bevétele,  tehát a tavalyi évben 

3.800 e.Ft saját bevétel volt, ennek felét veheti igénybe banki hitelbe a jelenlegi törvény szerint, 1.900 e 

Ft-ot, amennyiben a pályázatot benyújtja úgy 3. 400 e Ft-ot kell felmutatni,  ezen belül 1.900 Ft-ot 

felvehet banki garanciával hitelbe, a többit elő kell teremteni.  

 

Kérdezi, hogy a pályázatot folytassák-e. Javasolja, hogy folytassák. Ha van olyan jelentkező, aki be 

tudja fizetni az önrészt február 17-ig, csak így van lehetőség pályázatra.  

  

Somogyi Márk, képviselő  Ez továbbra is az összköltség 10 %-a, nem a támogatottság csökken, hanem 

a 100 % is növekedett és ezért a 10 % is növekedett.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Ugyanúgy maradt a 10 % az önrész.  3.387 e Ft, ez a kiadási oldal 

húsz ingatlannal számolva, a bevételi oldali 3.217 e Ft.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Igen, mivel Salföldi önkormányzat egy ingatlanára venné igénybe a 

pályázatot. Az önkormányzat fizeti, a többi 19 jelentkező saját maga finanszírozza az önrészt. Önrészt 

úgy szeretnék, ha visszakapná az idén az önkormányzat.  

A falugondnok támogatására a 2,5 millió forint áll rendelkezésre,  az étkezésre is tudnak az idén 

összeget biztosítani, több támogatást kapnak mint tavaly. A dologi kiadások, az egész évi 

gázolajköltség 600 e Ft+Áfa.   

 

Kovács István, falugondnok  Két szerviz lesz,  90 ezer km-nél van a nagy  szerviz, itt több költséget 

kellene tervezni, vezérműlánc, ékszíjcsere. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Kéri a pénzügyi előadót, 50. e Ft van karbantartás és kisjavításra, még 

van egyéb üzemeltetés, a kettő nem ugyanaz? Az autóra csak 50. e Ft van. Szeretné, ha emelnék az 

összeget, a két szerviz miatt 150 e Ft-ra emeljék az összeget. A falugondnoki szolgálaton belül a 

legtöbb utat, elosztaná mire költik a benzinköltséget. Tavaly júniusig vitték az összes gyereket 

Badacsonytomajra és Révfülöpre, öt hónapig a támogatás már csak töredékét kapták. Ősztől egy reggeli 

járatot indították Révfülöp irányba. Kérte a falugondnokot, hogy a révfülöpi út árát számolják ki. Ha 

most két utat csináltak volna,  22 napig 40 km-el számolva, 880 km, 32.725 Ft-ra jön ki, ennek fele 16 

e Ft, ezt költik Révfülöp irányába gyerekszállításra. Ha Révfülöppel közösen járatot indítanak, akkor 30 

e. Ft-os  támogatást adni Révfülöp önkormányzata,  akkor nagyjából megkapnák a pénzüket. A 600 e Ft 

üzemanyagköltség csökkenne.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Révfülöp ajánlata, hogyha ez működik nagyon jó.  Salföld használja ki a 

lehetőséget, mert rá is szorul és könnyít a helyzeten, de ne ruházza át a salföldi gyerekek sorsát egy 

másik önkormányzatra, és ne más önkormányzattól függjön az egész megoldás. Biztosítsanak a 

költségvetésbe pénz arra az esetre, ha Révfülöppel az együttműködés megszűnne, vagy csökkenne, nem 

tudják garantálni ,hogy a következő tíz évben ez így fog működni. Jó lenne pénzt elkülöníteni, nagy  
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valószínűsséggel nem kell elkölteni és akkor megmarad. Ne legyen olyan helyzet, hogy valami 

megszűnik és akkor kapkodnak.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester Még nincs szerződés Révfülöppel. Egy reggeli utat tervezünk,  a többi 

bevásárlásra más egyéb utiköltségre van félretéve. A reggeli egy út kb. 180 e Ft.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ha Révfülöppel működik ez az együttműkdöés , akkor nem lesz elköltve.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Akkor is el lesz költve, csak bevételi oldalon megjelenik ez a pénz. 

 

Somogyi Márk, képviselő Ha az együttműködés megszűnik, akkor Salföld csak a felét tudja biztosítani.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Így van, ha szerződést kötnek, bevételi oldalon is, növekedni fog a 

benzin költség, a bevételi oldalnál jelentkező összeg miatt így elméletben csökken, nem a fogyasztás, 

csak a költségek.  

Közművelődés, könyvtári állomány a tavalyi adatok alapján készültek. Tavalyhoz képest  

visszafogottabbak  lesznek a rendezvények, nem nagy költségvetésűek, de még  igyekeznek spórolni. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha a révfülöpi irány naponta kétszer megtörténik, visszafelé üresen jön a 

falubusz.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Miért jön üresen?  

 

Somogyi Márk, képviselő  Reggel oda viszi a gyereket, visszafelé üresen jön.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ez külön napirendi pont maga a szerződés.   

 

Somogyi Márk, képviselő  Révfülöpi irányt nem lehetne kihasználni, ott is vannak boltok, van húsbolt, 

ÁBC, lehetne ezt az irányt kihasználni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ha megkötik a szerződést hét gyerekkel tele van a busz.   

 

(Többen beszélnek egyszerre.)  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Más árkategória amit Tapolcán lehet venni a piacon, és más az 

árkategória ott.   

  

Fábián Gusztáv, polgármester   Nincs akadálya annak, ha a falubusz Révfülöpre megy, hogy 

bevásároljon. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Oda mindenképpen megy a busz, és Tapolcára azért megy, hogy 

bevásároljon. Ha megoldható annyi Révfülöpön, hogy ezzel egy tapolcai utat megspóroljanak, ez egy 

felvetés.  

 

Kovács István , falugondnok   Nemcsak bevásárlásról van szó, gyógyszert vált ki, viszi a beteget a 

kórházba, okmányiroda megy, üzemanyag vásárlás. Van olyan amit Révfülöpün nem lehet, nem 

mindenkinek a pénztárcája bírja.  
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Fábián Gusztáv, polgármester   A beruházásoknál van olyan, hogy faluház a másik részének a főajtóját 

és a két ablakát is lecserélnék, benne van a költségvetésben. Ha a magyar állam honorálja, az olyan 

falvakat mint Salföld, akkor más beruházás is lehet.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ez az eladósodás mentes?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Azok akiket nem segítettek ki 2012-ben.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Voltak ezek a kameratelepítések.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Akiket nem konszolidálták 100 %-os támogatásban részesültek volna, még a 

többiek 80-90 %-ban. Sok önkormányzattal beadták, senki nem nyert sajnos. A héten jött a hír, hogy 

támogatási rendszert kitalálnak ezeknek az önkormányzatnak fejlesztésekre.    

 

Fábián Gusztáv, polgármester Ha adnak március 31-ig a pályázó megkapja a pénzt, Salföld esetében   

1.500 e Ft. Az idei költségvetés megfelelő, tudja javasolni elfogadásra. A tartalékalap kevesebb lesz az 

idén januárban.  

Kinek van kérdése a vendégek részéről?  

 

Simonné Vitányi Mónika   A Salföldi Beruházó Víziközmű Társulat nevében mondja, hogy sajnálattal 

veszi, hogy az idei költségvetésben az egyedi szennyvíztisztító berendezés létesítése szerepel. Húsz 

ingatlantulajdonos problémáját oldja meg, Salföldön 101 ingatlan van, 81 ingatlanra nem gondol az 

önkormányzat. Sajnálja a költségvetésben nincs betervezve, annál is inkább amit a polgármester úr az 

előbb mondott, hogy lesz a 1,5 millió forintos támogatás, amit erre is fel lehetne használni, az egész 

községre kell megoldani a szennyvízkezelést.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az önkormányzat többször is kinyílvánította, hogy a szennyvízkezelés 

megoldásaként  az egyedi szennyvízkezelő berendezést képzeli el, így pályáznak az egyedire. Nem 

oldja meg az összes ingatlan szennyvízkezelését, de azoknak az érdekét szolgálja akik ebben látják a 

szennyvízkezelést.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A teljes falunak megoldást biztosít, csak azon múlik, ki akar részt venni a 

pályázatban, és ki nem, ha 101 ingatlantulajdonos részt vesz a pályázatban, akkor a 101 ingatlannak 

megoldást biztosít.  

 

Kovács István, falugondnok  A beruházásnál javasolja az állagmegóvást, az orvosi rendelő teteje 

beázik, régi bádog van. Kéri a testületet, hogy erre gondoljon.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az épület karbantartás címszó alatt van tervezve összeg. 

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Nem az orvosi rendelőre, pl. város és községgazdálkodás 60 e Ft, 

a falugondnokit emeltük, ez elmegy az autó javítására.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Most 60 e Ft-ot van tervezve, ha kevés lesz, módosítják a költségvetést. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Az apartmant fűthetővé kellene tenni, néha vendégeket kell visszautasítani, 

mivel fűtési szezonban vannak és nem tudják kiadni .  Beleférhet valamelyik pályázatba?   
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Fábián Gusztáv, polgármester   A költségvetésben a nyílászáró csere van benn, ha áll a 1,5 millió keret, 

akkor  ülésen megvitatják, hogy mire pályázzanak.   

  

Somogyi Márk, képviselő  Beszéltek pályázatról is. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az is előfinanszírozós pályázat, amibe 100 %-ban kellett volna 

finanszírozni.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Javasolja, amíg nem jön meg a 1,5 millió forint, lehetne 

sprórolni a rendezvényeken azzal, hogy esetleg batyubál szerűen tudják megrendezni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A rendezvényekre majd visszatérnek.    

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Tisztázni kellene, hogy  a pályázat önereje miatt megemelték a kiadásokat, 

akkor a bevételi oldalát is meg kell emelni. A karbantartási összeget megemelték 100 e. Ft-tal, azt 

honnan veszik? Ha a kiadások növekednek az önerővel?  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző   A tartalékból. A bevétel nőtt 287 e Ft-tal, több önerő jön, azt a 

különbözetet is a tartalékból tudja levonni.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Konkrét döntés nem volt arról, hogy az önkormányzat, hogyan finanszírozza 

a pályázatot. A költségvetésben meg kell jelenni annak, hogy az önkormányzat tervez-e adósságot 

keletkeztető ügyeletet. Ezeket a részeket úgy írták, hogy nem tervez.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Nem vesznek fel hitelt, ígérvényt kapnak a banktól. 

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Fel kell venni. Egy millió forint van a bankszámlán, az önerőt 

úgy kell biztosítani banki igazolással, ahhoz hitelfelvétel szükséges.  

  

Fábián Gusztáv, polgármester   Akkor pályáznak, ha február 17-ig összejön a 3.400 Ft összeg. 

Hol kell ennek szerepelni?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ha ez a szándék fenn áll, úgy kell elfogadni a költségvetést, hogy  likvidhitel 

felvételét tervezi. Az 5 §. 1) bekezdésébe kerül az, hogy az önkormányzat a Balatoni Fejlesztési Tanács 

által egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítésére kiírt pályázat megvalósításához szükséges önerő 

biztosításához likvidhitel felvételét tervezi. Így a rendelettervezet 5. §. 4) bekezdése kijön és a 

következő bekezdések számozása eggyel csökken.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A tankerület által a  falugondnoki buszra  fordítható bérleti összeg. Az 

ábrahámhegyi polgármesterrel beszélt tegnap,  mivel ők konkrét megállapodásban vannak és várják 

ezeknek az összegeknek az utalását. A szándék megvan, semmiféle visszalépés nem történt, most már a 

teljesítés stádiumáig jut a dolog.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Nem vennék fel, hanem Révfülöp venné fel, csak az iskolások esetében 

évente 9.600 Ft támogatás.  
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Fábián Gusztáv, polgármester  Kérdezi a testületet,  hogy  az önkormányzat 2014. évi költségvetését  

20.112 e Ft kiadással és bevétellel az elhangzott módosításokkal el tudja-e fogadni.  

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

 

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

nélkül  az alábbi rendeletet alkotta : 

 

 

SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

                2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről 

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ehhez járul még hozzá a stabilitási törvény szerint az önkormányzat 

saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapítása. Három 

évre előre és az idei évre meg kell  állapítani  a saját bevételek összegét.  

Felolvassa a határozati javaslatot. Fizetési kötelezettségük nem lesz. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Nem lenne, ha most nem vennék fel a hitelt a pályázathoz. Határozati 

javaslatot módosítani kell, 1.900 e Ft-tal   2014. évre.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Van-e kérdés? Ha nincs javasolja, hogy az önkormányzat saját bevételei 

és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról szóló határozati 

javaslatot fogadják el.  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.  

 

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

           15/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

   

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 

megállapításáról  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2014.  3.820 

                                                              2015.  3.820 

                                                              2016.  3.720 

        2017.  3.620 

 

 



 14 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2014. 1.910 

                                                              2015. 0 

                                                              2016. 0 

                                                              2017. 0 

 

 

 Felelős: Fábián Gusztáv , polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Felolvassa a mérleget és kimutatást, melyet a képviselők az anyagban 

előterjesztés formájában megkaptak.  

Lényeg az, hogy milyen közvetett támogatásokat ad az önkormányzat, mivel a 24. §-ban fel kell sorolni, 

lehet olyan az ellátottak térítési díjának kártérítési méltányossági alapon történő elengedésének összege. 

Van ilyen nekünk, azt hiszem nincs. Ezt előre be kell tervezni.    

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ez egy tájékoztatás, itt a mellékletben van nekünk közvetlen támogatás a  

építményadóból, telekadóból, gépjárműadóból és az étkeztetéséből.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Legfontosabb a helyi adóknál a gépjárműadóknál is  biztosított 

kedvezmény mentesség összege adónemenként. Az önkormányzat évente  1.766 e Ft építményadót 

enged el,  telekadóban  108 e. Ft  adót enged el. 

Van olyan, hogy a helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény, pl. ha rendezvény van és 

nem az önkormányzat szervezi és biztosítja a bérletes épületet. Erről kell határozatot hozni, ha ilyen 

rendezvényt támogatunk?   

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Igen, annak a helyiségnek a bérbevételének a szabályairól és  díjáról  kell 

határozatnak lenni és meg kell határozni, hogy milyen esetben díjmentes.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Van.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A következő ülésre megnézik.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Kinek van még kérdése?  

 

Raffay Béla   Milyen címen lehet a gépjárműadóból kedvezményt kapni? 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ha valaki mozgáskorlátozott és  bizonyos feltételeteknek megfelel, van 100 

kW teljesítményt  el  nem érő autója, akkor mentes,  de ez nem helyi szabály, hanem országos. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A tájékoztatási kötelezettségnek eleget tettünk. 

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Még annyit mondjunk el,  az előterjesztés készítésekor itt is nulla forint 

szerepelt adósságot keletkeztető ügyletként  2014. évben, akkor ez is 1.910 e. Ft.  
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4.    A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Az idén egy darab pályázat van, amire közbeszerzési tervet kell csinálni, 

mivel pályáznak az egyedi szennyvíztisztító berendezésre.  Itt módosítaná a közbeszerzési tervet, 34 

millió forint nettó érték, saját forrás 3.400 e. Ft és egyéb forrás. Más közbeszerzést nem terveznek.    

 

Felteszi szavazásra a közbeszerzési terv elfogadását. Kéri a testületet,   kézfeltartással  szavazzon.  

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2014. (II. 06. )  HATÁROZATA  

                      

                           A   2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Salföld Község Önkormányzat 2014. évi 

közbeszerzési tervét elfogadja.   

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

 

5.     Kúria végzése  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A Kúria végzését a testületi tagok megkapták. 

Ez egy hosszabb levél a kúria végzése. Miről van szó, elég hosszú jogi szöveg, de felolvassa. 

Most ott tartanak, hogy a Kvarc és Ásványbánya kéri a kúria tanácsát, hogy a HÉSZ  14. §. 2) 

bekezdését megsemmisítse és perben való alkalmazását megszűntesse.  Végül is  konklúziót a 

következő mondat ad, a  bíróság azzal keresi meg a kúria tanácsát, hogy a HÉSZ  14. §. 2)bekezdés 

összhangban van-e a fent említett OTÉK törvény különböző paragrafusaival, felsorolnak 8-10 

paragrafust, amennyiben nem lesz összhangban a törvényekkel, úgy megsemmisítik. Ezzel 

kapcsolatban egyetlen dokumentumot találtak, ami indoklást, a Balatoni Főépítési Iroda 2005. évi 

értékelését a Rendezési Terv záró véleményében, hivatkozik az egyikre, az ÉTV-re, mely szerint 

megfelel Salföld Község Építési Szabályzata. Megkérdezi Sütő Árpádot, hogy szóljon hozzá, és a 

jegyzőasszonnyal egy állásfoglalást kell írni. Ezzel a megsemmisítéssel mi következik, annyi, hogy 

megtiltják a bányászkodást,  

Akkor gyakorlatilag vissza áll az a helyzet, hogy nincs megtiltva a bányászkodás bizonyos területeten.  

A bánya kérheti a bányajog megnyitását, mivel nincs megtiltva.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A Balatoni törvény alapján nem kérheti, de a helyi rendeletben így nem lesz 

tiltott.   

 

Somogyi Márk, képviselő  Ugyanezt a feszegetést elkezdhetik ott is, a Balatoni törvényt, a Kvarc 

Ásvány Kft. Van egy jogszabály ami akadályozza.  
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Dr. Szabó Tímea, jegyző Igen, felmerült, hogy a jogszabályoknak megfelelő-e.  Ez nem fogja, de a 

Balaton törvény igen. 

 

Somogyi Márk, képviselő   Ugyanezt, azt  a Balatoni törvényt is, utána az lesz a következő lépésük 

megpróbálják azt is. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  A világörökség várományos terület az a harmadik, ami akadálya 

ennek. 

 

Sütő Árpád, műszaki előadó   A HÉSZ rendeletet  támadja a Kvarc Ásvány Kft, ennek is a 14 §. 2) 

bekezdését.  A HÉSZ a végzésben leírtaknak mindenben megfelel. Egy dologra tér ki a végzés,  a 

településszerkezeti tervre ad előírást, miszerint  fel kell jelölni a már felkutatott ásványi anyagot, a 

településrendezési eszközök készítésénél  meg kell keresni a bányászati felügyeletet. A homokvagyon 

feltérképezése nem szerepel a településszerkezeti terven, ettől függetlenül a HÉSZ megfelel.  14 § 2) 

bekezdés a V1 övezetbe tartozik, ami kimondja, hogy bányanyitás nem engedélyezhető. Módosították a 

Balatoni törvényt, az övezeti jele Ö3 ill. egyéb övezetek is érintik, de ugyanúgy kimondja, hogy nem 

nyitható bányaterület. Javasolja, hogy  HÉSZ ezen paragrafusára vonatkozólag mindenképpen jelölje 

meg, hogy a Balatoni törvény ezen paragrafusa kimondja, hogy bányanyitás nem engedélyezhető. A 

Kvarc Ásvány azzal védekezik, hogy ez bányabővítés, eltérnek az álláspontok, ez bányanyitásnak 

tekintendő. A Balatoni törvény más előírásai is vonatkoznak erre a területre mint pl a mezőgazdasági 

térség, a világörökség várományos terület, de világörökség várományos terület, ez nem ad olyan szigorú 

szabályt, ami megakadályozná a nyitást ezen a területen.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ha most egy alapos állásfoglalást adnak, akkor van esélye annak,hogy 

megmarad a paragrafus. Azt nem tudják megírni, hogy a bánya ilyen meg olyan, a jogban  nem arról 

van szó, hogy egy paragrafust támadnak, függetlenül attól, hogy mit csinál a bánya. Jogállamban élünk 

a bíróság majd dönt. Remélhetik, hogy álláspontjukat elfogadja a bíróság.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A világörökség várományos terület leírja, hogy nem 

változtatható meg a természeti környezet. Ha sivatagot csinálnak akkor megváltozik.  

 

Sütő Árpád, műszaki előadó   A felszíni alakulat, így fogalmaz. Ha a bánya nem a külszíni termelést 

választja, hanem az alábányászos technológiát, akkor a felszín nem változik meg, ezzel kiküszöböli.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Nem tartozik az állásfoglaláshoz, de a bánya bányászati joga 

2012-ben lejár, úgy tudják, de három féle engedélye van. Az egyik valóban lejár 2012-ben, de 2012. 

december 3-án meghosszabbította a bányakapitányság.  Hogy lehet, hogy az értesítendők között a 

környező települések nem szerepelnek.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ezt nem tudjuk, nem tartozik ide a tárgyba.  

 

Kuti Mária  A bányakapitányság nincs bevonva a településszerkezeti terv engedélyeztetésébe? Nem 

kötelező?   

 

Sütő Árpád, műszaki előadó  Be van vonva, a bányakapitányság javasolta a képviselő-testületnek, hogy 

keresse meg a bányafelügyeletet.  Az építési törvény nem kötelezi az önkormányzatot, viszont a 

bányászati törvényben benne van,  hogy meg kell keresni, csak akkor a tervező nem vette figyelembe.  
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Fábián Gusztáv, polgármester  Cégtől rendelték a Rendezési Tervet, majdnem 1 millió nem tudom hány 

százezer forintért annak is figyelnie kellett volna, nyilván próbálták a legpontosabban megcsinálni, és a 

végén egy ilyen  apró hiányosság van. Írunk egy állásfoglalást és reménykedünk, hogy a kúria nekünk 

ad igazat.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ahhoz, hogy az önkormányzat jogi képviseletét el tudja látni, szükséges a 

képviselő-testület részéről egy meghatalmazó döntés.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy  a jegyzőasszonyt hatalmazzák fel a jogi képviselet 

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

   

                                           A Kúria végzéséről 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Dr. Szabó Tímea jegyzőt, hogy a 

Kúria végzése ügyében az önkormányzat jogi képviseletét ellássa.   

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.    Salföld vízhálózat értékbecslésre ajánlatkérés  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    A DRV-vel új szerződést kell kötni, március 31-ig kell megkötni, 

ehhez szükséges egy értékbecslés, melyre árajánlatot kértek. Az árajánlatot mindenki megkapta. Az a 

variáció történt, hogy közben a DRV újra megkereste az önkormányzatot, hogy átadjuk a Magyar 

Államnak a vízrendszerünket, ez esetben eltekintenek az értékbecsléstől.  

 

Sütő Árpád, műszaki előadó   A mostani ideiglenes üzemeltetési engedély szól március 31-ig, a 

véglegeshez kell az érintett önkormányzatok szerződése, a meglévő vezetéket értékeltetni kell mind az 

önkormányzatoknak, mind a Magyar Államnak. Erre vonatkozóan kértünk ajánlatot, aminek összege 

168 e Ft + Áfa. A DRV megkeresése alapján van egy lehetőség, amit a DRV kért egy 

szándéknyilatkozat, hogy át kívánja-e adni az önkormányzat a tulajdonában lévő vezetékrendszert. Ez 

Salföld esetében vegyes tulajdonú, többségében állami, 400 méter kivételével ami a Rákóczi és Petőfi 

utcában van, két tolózár és két tűzcsap, a könyvszerinti értéke 3.300 e Ft. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ha szerződést kötnek, mindenképpen kell az értékbecslés, vagy   átadják 

a Rákóczi utcai szakaszt a három millióst.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Mekkora ez a szakasz?  
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Fábián Gusztáv, polgármester  1999-ben épült önkormányzati beruházásban. Az ivóvízvezeték az 

önkormányzat tulajdona, de nem lehet eladni. Ha bármilyen csere van az állami részt az állam 

finanszírozza, az önkormányzati részt az önkormányzat finanszírozza.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Mi érdeke fűződik ahhoz Salföldnek, hogy ezt megtartsa.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A vagyonmérlegen ez jelentős mínusz. Gondolja pályázati pénzből valósult 

meg,  a lakosság önerőt fizetett. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   El kell dönteni, hogy a 200 e Ft-ot, gyorsan módosítják a most 

elfogadott költségvetést.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Erről nem kell dönteni. A szerződéstervezet arról szól, hogy a Magyar Állam 

lenne az ellátásért felelősöknek a képviselője,  és mindenféle dolgot a Magyar Állam megcsináltat az 

önkormányzatok képviseletében, de tulajdonérték arányban ezt meg kell fizetni. Ezt a szerződést 

mindenképpen véleményezni kell és  meg kell kötni, még akkor is ha úgy nyilatkoznak, hogy átadják az 

államnak, feltételes dolog a vagyonkezelő még nem nyilatkozott, a DRV ötlete volt. Az állam 

képviseletében a vagyonkezelő lefolytatja a közbeszerzési eljárást és ott kerül kiválasztásra.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha tömeges megbízásról lenne szó, akkor kevesebbe kerülne.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Az a probléma, azért nem kapott ezen szakaszokra a DRV működési 

engedélyt, mivel a rendszeren több tulajdonos van.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ezen tervezet alapján megmaradna Salföld tulajdona, csak állami 

beavatkozás lenne. Viszont meg kell fizetni a felmérő díját.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Kell egy határozat, hogy a szerződéstervezettel egyetért az önkormányzat. A 

másik előterjesztés, egy szándéknyilatkozat,  arra egyenlőre azt mondta a DRV, hogy MNV Zrt 

összegyűjtötte az igényeket, és majd lesz vele valami, arról nem kell dönteni, hogy igen.    

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Ő nem adná át, mivel vagyon és másnak a pénze is benne van.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A tervezet szerint szerződést kell kötni a tulajdonos Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-vel, a közös ellátási felelősséggel érintett víziközművek feletti képviseletről.  

Javasolja elfogadásra.  

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 

                        A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel történő szerződéskötésről    

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel  
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kötendő szerződéstervezettel egyetért a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű rendszerek  

feletti képviselet tárgyában.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A vegyes közművekkel kapcsolatos szándéknyilatkozat határozati 

javaslatát felolvassa. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Ellentmond annak a tervezetnek, amit az előbb elfogadtak.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Nem egészen, időrendben ez hamarabb készült, majd megérkezett a 

szerződéstervezet.   Ha szándékszik a testület akkor meghozza, nem fontos ezt most meghozni.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Majd elővesszük.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Még úgyis kell egy végső átadási határozat. Hagyják ezt a 

szándéknyilatkozatot most. Egységes tulajdonúnak kell lennie a Salföldnek, vagy állami  vagy csak 

önkormányzati.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Az állami tulajdonbaadás nem valósul  meg március 31-ig.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ha átadják akkor a Rákóczi és Petőfi utcai új szakaszra már nem tarthat 

hozzájárulási igényt a bekötőtől. A Rákóczi utcában még van üres telek, amire nincs bekötve a víz, 

ezekre általában 50 e Ft-ot szoktak kérni.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Visszavonhatatlanul nem dől el semmi, ha valamit muszáj nyilatkozni.  Ez 

nem feltétlenül rossz, de egy csomó részleten múlik, a szándéknyilatkozatban benne van az ötlet jó, és 

tárgyaljanak.     

 

Fábián Gusztáv, polgármester   További egyeztetéseket tartja szükségesnek.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha ez úgy megvalósul, ahogy nekünk ideális, ha nyilatkozunk hogy az 

elképzelés jó lehet és sikerül úgy  megállapodni olyan feltételekkel, hogy Salföldnek jó, akkor járhatnak 

jobban, mintha az egésszel nem foglalkoznak.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Előre nem lehet tudni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Az állam mit fog tenni az önkormányzati résszel?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Képvisel bennünket, mint tulajdonostárs. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester Önkormányzat beszedheti az 50 e Ft-ot rákötéskor?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Igen, mivel a mi szakaszunk.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Elég a szerződés. Akkor nem teszi fel szavazásra, elnapolják.  
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7.  Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A BFT pályázatot írt ki a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési 

Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése 

tervezésének és kivitelezésének támogatására.  

Az önkormányzat nem vonta vissza a pályázatát, a pénzügyi feltételeket kell megoldani  február 17-ig. 

Ezt nagyjából megoldják, több kérdés nem merül fel ezzel kapcsolatban.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Volt szó a műszaki ellenőrre ajánlatról legutóbb amikor erről beszéltek.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Ha nyer a pályázat akkor érdemes a részletekről beszélni.  

 

Sütő Árpád, műszaki előadó   Siófokon voltak a polgármester úrral tájékoztatáson. Ugyanaz a verzió 

van, hogy 12 fő felett a meglévőknél a közbeszerzés keretében az önkormányzattal közösen a kiíró 

pályáztat meg.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Hitelt vennénk fel, ahhoz képviselő-testületi döntés kell, konkrét dolog 

esetén lehet meghozni.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző  Biztos-e, hogy nem kell, hogy hitelszerződés legyen?  

 

Sütő Árpád, műszaki előadó   Hitelígérvény kell, a költségvetésben benne kell lenni.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző   Határozat kell a saját erő összegéről, a hitelígérvény és 

hitelszerződés kell, hogy a hitel rendelkezésre áll.  

 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző   Ez  3.386.660 Ft.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ezt a banknak kell igazolni?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   1.900 e Ft-ot kaphatnak. Megfelelő-e ha nyolc jelentkező befizet 

önrészt, és avval az igazolással kiváltják a hiteligérvénynek ezt a részét. Nem tudják eldönteni, mivel 

folyamatban van. Elnapolják döntést.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Egyéb forrás ott van,  ha összejön, akkor beadják a pályázatot.  

 

Lakosság részéről  Nem kell erről egy határozatot hozni, akik jelentkeznek a pályázatra és befizetnék 

azt a bizonyos összeget?  Ha a pályázat nem nyer visszautalják az összeget.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Még nem tudják a pontos összeget, a konkrét személyeket, a húsz 

jelentkezőből mennyi tudja befizetni és mikor, mennyi hitelt tudnak felvenni.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha megnyitják az önrész befogadásának lehetőségét és azok holnaptól már 

elkezdenek befolyni, nem tartanak előrébb? 
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Fábián Gusztáv, polgármester  Holnap bemehetnek a bankba és közlik, hogy kérnek egy elkülönítést, 

mindenkivel egyéni szerződést kötnek, ha nem nyer a pályázat visszaadják a pénzt. Február 15-én 

rendkívüli ülést javasol, addig megtudják hányan tudják befizetni.  

Jelenleg 1.900 e Ft-ot tud finanszírozni az önkormányzat  előre és 1.500 e Ft-ot kell  befizetésekkel 

megoldani.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha ma már megnyitnák annak a lehetőségét, hogy holnaptól valaki 

utalhasson, azzal miért nem tartunk előrébb ? Én se tudom, ha utalnom kell, hogy hová. Értesítsünk 

mindenkit. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A költségvetési számlára kell utalni. Holnap értesítünk mindenkit. A 

húsz jelentkező biztos, több nem jelentkezett.   

  

Simonné Vitányi Mónika   Mikor volt a rendkívüli ülés és hol?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Kővágóörsön volt, január 21-én. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Mennyi jövője van az ötletnek, ha a Salföldi Víziközmű társulat úgy 

gondolja, hogy nem tájékozott minden lakó, végül is közel áll a társuláshoz ez a téma, és Önök is 

értesíthetik levelükben a lakosságot erről a lakosságot.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Képviselő úr ezt majd a Beruházó Víziközmű Társulat ülésén javasolja.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Itt lezárja a témát.  

 

Simonné Vitányi Mónika   Hogyan lett meghirdetve a pályázat, és a vidékiek és a pestiek hogyan tudták 

meg.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Kitették a hirdetést a hirdetőtáblára.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Akinek az e-mail címe megvolt, azt értesítették. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Telefonon is volt, de az nem hivatalos.   

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Nagyon rövid idő állt rendelkezésre attól, hogy a pályázatot a 

Balatoni Fejlesztési Tanács nyilvánosságra hozta.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A honlapon is fenn volt, amikor megjött a pályázat,  kérték a honlap 

karbantartóját tegye fel. A módosítást újra felteszik a honlapra és február 15-ig lehet jelentkezni.   

 

Simonné Vitányi Mónika  A honlapra január 31-én került fel a napirendi pontokkal együtt.   

 

Raffay Béla  Kéri, hogy a bekerülési összeg is kerüljön fel, mivel sokan azt hiszik, hogy csak 750 e Ft-

ba kerül. Az árokásás is benne van?  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Az önrész 1.690 e Ft, abban van a kivitelezés, berendezés, tervezési és 

közbeszerzési díja, telepítés kompletten. 
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Somogyi Márk, képviselő  Olyan egyéni eseteket is figyelembe vesznek, ha valamilyen járdát el kell 

bontani, a visszaállítás is benne van.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Kérhetik, de nem biztos, hogy kapjuk a teljes helyreállítását.   

 

Simonné Vitányi Mónika  Egyedinél miért kell járdát bontani?  

 

Somogyi Márk, képviselő Képzeljük el, hogy van egy kövezés, le van kövezve. 

 

Simonné Vitányi Mónika    A területen belül? 

 

Somogyi Márk, képviselő   A területen belül.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Kérdés nincs, a témát lezárja. 

 

8.  Lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylése  

 

Sütő Árpád, műszaki előadó A DRV. Zrt. megkereste az önkormányzatot, mely alapján kérhetik a 

lakossági díjak támogatását. 

Az önkormányzatnak határozatban kell döntenie a támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Kérdezi, hogy induljanak-e a pályázaton.   

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 

         A  lakossági vízszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás  igényléséről  

 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2014. évi lakossági víz- 

szolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásához a 8/2014. (I. 31.)  BM rendelet 

alapján, a lakosság díjainak csökkentése érdekében.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok 

aláírására, és a pályázat benyújtására.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester   

Határidő: 2014. február 14.  

 

 

13.18 órakor Somogyi Márk, képviselő távozott, a képviselő-testület létszáma 2 fő.  
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9.      A 2014. évi rendezvényterv elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    

Az önkormányzat  2014. évi rendezvényterve az alábbiak szerint alakul:  

- Balassi Bálint nap     február 15.  tervezett költség    23.000,-  

- nőnapi rendezvény    március 8.       15.000,-  

- március 15-i rendezvény   március 15.       15.000,-  

- kirándulásra            75.000,-  

 

 

- gyermek nap    június második fele                 50.000,-  

- falunap     augusztus 3.      150.000,-  

- október 23-i megemlékezés  október 23.                             40.000,-  

- hősök napja     november 1.          5.000,- 

- mindenki karácsonya   december 15.        55.000,-  

  

A főösszeg 483 e Ft lenne a rendezvényekre. Javasolja elfogadásra.  

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 

                               A 2014. évi rendezvénytervről 

 

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

    

Felelős: Fábián Gusztáv , polgármester  

Határidő: azonnal 

 

13.25 órakor visszajött Somogyi Márk, képviselő, és Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  távozott. 

A képviselő-testület létszáma 2 fő.  

 

10.  Döntés a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz való  csatlakozásról  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Salföld Község Önkormányzata a 103/2013.(IX. 20.) sz. határozatában 

döntött arról, hogy kezdeményezi a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulásba történő 

belépést. 

A belépési szándék oka, hogy jelenleg is három fő gyermek jár a Révfülöp és Térsége Napközi 

Otthonos Óvodába.  

Felolvassa az előterjesztést és a határozati javaslatot.   

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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21/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásról 

 

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 89. §-a, valamint  a Révfülöp és Térsége Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 16. pontja alapján 2014. augusztus 20.  

 

 

napjától csatlakozik a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz.  Elfogadja a 

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás céljait, hatékonyan közreműködik a  

köznevelési kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában, vállalja a költségek, 

többletköltségek viselését, továbbá a hatályos megállapodásban foglaltakat magukra nézve 

kötelezőnek elismeri. 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11.  Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A képviselők a Helyi Esélyegyenlőségi Programot megkapták.  

Az alpolgármester asszonnyal beszélt róla, és elfogadásra javasolta.  

Felolvassa a határozati javaslatot.   

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  13.30 órakor visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma három 

fő.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester Javasolja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadják el.  

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 
                         Salföld Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 

 

Salföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Salföld Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és a programot 

elfogadja. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester 

Határidő: azonnal 
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12.    Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Végignézve a határozatokat, mind megszületett. A felügyelet 

biztosításáról döntés született, most megérkezett, napirendi pont lesz. Kérdés van? Nincs.  

Felolvassa a határozati javaslatot. 

Javasolja, hogy a határozatokról szóló tájékoztatót fogadják el.   

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

 

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

nélkül  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 

A 2013. IV. 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.  

IV. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Felelős:  Fábián Gusztáv,  polgármester    

Határidő: azonnal  

 

     

13.     Falugondnoki busz gyermekszállítás kísérővel 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Megkapták a Kormányhivatal válaszát a kérdéseikre, amiből egy 

hosszas jogszabályi környezetet vázol fel. Fontos kérdés volt, a felelősség kérdése a falugondnoki busz 

szállítása során az esetlegesen felmerülő balesetek, vagy veszélyforrások felelősének megállapításával. 

Sajnos nem tudtak választ adni.  

Felolvassa a választ, amit a képviselők is megkaptak. 

Ennek alapján javasolja, van határozatuk is arról, amíg a válasz nem születik meg, addig kérik a szülők 

kísérését.  Változatlanul,  kéri az érintett szülőket, hogy valaki kísérje a gyerekeket.  

 

 Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  2013. július 4-én az Államkincstártól levél érkezett, melyben le 

van írva, hogy a gyerekek biztonságos szállítása az üzemeltető felelőssége.   

 

Somogyi Márk, képviselő  Konkrétan rá kellene mutatni egy jogszabályra, ami kötelez bárkit arra, hogy 

kísérőt tegyenek a falubuszba, ilyen jogszabály nincs, ezt támasztotta alá minden eddigi nyilatkozat.  

Ha bármiféle kár keletkezik a falubuszban, a falubusz használódik. 

 

(Többen beszélnek egyszerre.)  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az óvodás és iskolás gyerekek főleg ez a  szempont, a falubuszba se 

essen kár.  

 

Somogyi Márk, képviselő Arról is szó esik, azért tér ki rá. Ha bármiféle rongálódás történik és ezt 

beazonosítható gyermek csinálja,  nyilván  a szülőhöz lehet fordulni.  
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(Többen beszélnek egyszerre.)  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Még csak nem is erre gondoltak.  

 

Somogyi Márk, képviselő Semmilyen jogszabály nem foglalkozik ezzel az esettel és a KRESZ 

mérvadó,  semmiféle szabály nincs arra, hogy ha felnőtt vezet egy autót és  gyerek ül a hátsó ülésen,   

 

 

akkor köteles vinni még egy felnőttet, hogy figyeljen a gyerekre aki hátul ül. Ilyen szabály nincs.   A 

falugondnoki szakmai programban erre utaló  részlet nincs.  

Kéri, ne találjon ki az önkormányzat nehezítő körülményeket, annak érdekében, hogy az iskolába és 

óvodába szállítást nehezítse. Itt és máshol is, mutasson fel konkrét jogszabályokat, amik erre 

köteleznének bárkit is, ennek hiányában ne találjon ki új dolgokat.  A kísérővel történő utazás is, a  

szülők részéről jelentős türelmi idő volt, mivel arról volt szó, hogy megvárjuk a  konkrét véleményeket. 

A vélemények azt támasztották alá, hogy semmi nem kötelezi erre az önkormányzatot, nincs erre utaló 

jogszabály. Kéri, hogy ennek az állapotnak vessenek véget.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Véget vetnek.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Még felolvas egy mondatot a levélből, amiből az előbb.  Senki 

nem mondhatja, hogy az üzemeltető ekkora felelősséget vegyen magára.   

 

(ketten beszélnek egyszerre )  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester Ugyanebben van egy bekezdés,  hogy  a támogatás szempontjából 

iskolabusz szolgáltatás vásárlásnak minősül,  a menetrendtől függetlenül e célból indított járatok 

igénybevétele. A támogatás további feltétele, hogy az utaztatott gyerekek mellett kísérő legyen.  

 

Somogyi Márk, képviselő    Ezt hogy fordítod le, ebből mit következtetsz.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Nem véletlen, hogy a támogatás esetén az Államkincstár ezt 

kötelező teszi.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Szeptembertől ez probléma lesz, akkor ha hatályba lép a révfülöpi 

óvodatársuláshoz való csatlakozás, ott vehető igénybe a gyerekek után normatíva, ugyanúgy kísérőt kell 

biztosítani,  ez inkább az önkormányzatnak szól,  nekünk az  önkormányzatnak kell biztosítani, hogy 

igénybe tudjuk venni a támogatást. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Szeptembertől lenne óvodai szállítás?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ha most döntött a testület csatlakozik az óvodatársuláshoz, és a székhelyről 

kívülről jövő önkormányzatok gyerekei után, ha őket szállítjuk van állami támogatás, Révfülöp tudja 

igénybe venni.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Révfülöp jelezte, hogy ez az ajánlata akkor is él, ha Salföld nem tartozik a 

révfülöpi körzethez. Révfülöp ajánlata nem függ attól, hogy Salföld után felveheti ezeket a 

támogatásokat, vagy nem.  Arra tereli a figyelmet, hogy  van egy falugondnoki szolgálat, ami Salföld 

lakosait szállítja  ez le van írva, a gyerekekről konkrétan szó van, fel van sorolva, hogy milyen 
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esetekben, ott van az iskola, óvoda, kilenc főt beterveztek. A falugondnoki szolgáltatás ezt lehetővé 

teszi.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ezt ki kérdőjelezte meg? Ha kötünk egy szerződést gyerekszállításra, és 

fel lehet venni az állami  támogatást, akkor bajban vannak ha felveszik a támogatást, ill. Révfülöp 

felveszi, akkor kell kísérő a kocsiba, Ábrahámhegyen is így volt két évig.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ha nem veszik fel, Révfülöp akkor is támogatja az utaztatást.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Probléma lehet, hogy Révfülöp nem veszi fel a támogatást,  együtt 

közösen vesszük gyerekeket, bajban vagyunk, ha nincs kísérő, hogy ne kelljen kísérő tisztább, ha nem 

veszi fel  a támogatást. Révfülöp mindenképpen megköti  szerződést  függetlenül attól, hogy felveszi-e 

a támogatást. Felajánlotta, hogy az iskolás gyerek 9.600 Ft-os bérletét a Klebersberg intézet odaadná 

Révfülöpnek, és azt megkaphatja. Még bejönne óvodai utaztatásra állami támogatást lehetne felvenni, 

akkor jöhetne az a jogszabály, hogy hol a kísérő.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Teljesen indokolatlan volt eddig is a kísérő. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A  tisztelt képviselő úr szülő is, és a saját gyerekéről van szó.  

Nem volt indokolatlan, megindokolták a falugondnokkal, többször előfordult, hogy a gyerek kibontotta 

a  biztonsági övet.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Beszélni kell azzal a szülővel akinek a gyereke  csinálta. Miért nem 

hallottunk erről. Nem járt náluk a falugondnok és nem tárgyalt velük.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Ez a tisztelt képviselő úr gyereke volt.  

 

Többen beszélnek egyszerre.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Egy szabványos ülést nem lehet kicsatolni. Akkor megfelelő gyerek ülést 

kell beszerezni, nálunk van. Amíg semmiféle támogatást nem vesz fel Révfülöp és Salföld, addig nem 

kell beszélni a kísérőről, ha előjön az a helyzet, hogy kísérő kötelező lesz, mert támogatást vesz fel rá 

valaki, akkor tárgyaljanak erről, hogy kinek kell biztosítani a kíséretet és milyen formában. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Így van. Valóban le van írva a válaszban, hogy a törvények döntenek, 

nem kötelező, azt jelenti, ezek után  csak javasolta a szülőknek, most már csak kéri, hogy üljön be a 

szülő, ha nem ül bele a felelősség az önkormányzaté.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A szülők nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, nyugodtan rábízzák a 

falugondnokra.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A jog nem foglalkozik ezzel. Jó lenne megújítani ezt a nyilatkozatot.  

 

Lakosság részéről   Meg kell könnyíteni azoknak az életét akik itt élnek.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nem  ez a témája a kérdésnek.  

 

Lakosság részéről   A gyermekeket nevelőknek, az itt élőknek véleménye döntő, a falugondnok 

ugyanúgy apa is, az állandó kísérő azoknak a szülőknek az életét nehezíti meg, akiknek a gyereke 

utazik a falubusszal.  
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Többen beszélnek egyszerre. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ezek után javasolhatja, hogy legyen kísérő a buszban. Ha nincs 

hozzászóló lezárja a kérdést.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A szakmai programban, a rendeletben és vonatkozó jogszabályoknak úgy 

szerepel, hogy iskolás és óvodás gyerekek szállítása, az mind kötelező falugondnoki feladat. Jelzi, hogy 

kötelező feladat, nem csak úgy van, hogy az egyik irányba.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   A jegyző asszony azt mondja, hogy ha az egyik irányba megy  a 

falugondnoki busz, akkor a másik irányba is menjen.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen, a másik irány joggal mondhatja, hogy miért nem, tudja, hogy van 

fizikai lehetetlenség.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ez egy elvi lehetőség, ehhez a költségvetést is oda kell tenni, ha nincs 

erre pénz, akkor miről beszélünk.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Az önkormányzat tegyen egy fontossági sorrendet,  mi az amit feltétlenül el 

kell látni, a gyerekek és öregek az a kategória amire biztosítani kell a pénzt. Az egyéb inkább  

szórakoztató ellátás azok, hogy jut-e rá pénzt.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A képviselő úr tegyen rá javaslatot írásban.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Az alapelv érthető, az idősek és gyerekek.  

 

Többen beszélnek egyszerre.  

 

Lakosság részéről   Erre kapták a falubuszt, miért kell külön javaslat, nem vita tárgya az öregek és a 

gyerekek.  

 

Többen beszélnek egyszerre.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Létezik egy erkölcsi rangsor.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Erkölcsi dolgokat nem lehet a falugondnok szakmai programjába 

beleírni.  

 

Többen beszélnek egyszerre.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha egyetértenek azzal, hogy az idősek és a gyerekek az elsősorban ellátandó 

feladat, akkor nincs miről beszélni.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Ezt teszi a falubusz.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A gyerekek témájában volt a  kérdés, hogy jut-e pénz vagy nem. Sok más 

esetben nem teszik fel a kérdést.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Szállítják a gyerekeket.  
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Fábián Gusztáv, polgármester   Lezárja a témát.  

  

 

14.     Badacsonytomaj  2900 hrsz-ú ingatlan ügye  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Megosztási per van folyamatban, Salföld önkormányzatnak van egy 

osztatlan közös része a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanon. Hosszú évek óta tart az ügy az 

ingatlanon megosztásáról,  a bíróság a legutolsó ülésén megállapította,  ahol a felperes nem volt jelen, 

április 7-én lesz a végső döntés napja. Ezen napon fel fogja a bíróság osztani. Ez ellen fellebbezni lehet.  

Elhangzott, hogy Salföld önkormányzat a felperesnek felajánlja az ingatlanát, erre nem érkezett válasz.  

A felperes jogi képviselője se volt jelen. Meg várni az április 7-e döntést, és akkor dönthet az 

önkormányzat, hogy fellebbez.   

 

       

15.    Tárhely szerződés a Smart Desing-gel  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    

Smart Desing levelet írt, mely szerint: 

„Minden igénybe vett szolgáltatás számlázást vonz maga után. Tárhely szolgáltatások és domain 

hosszabbítások minimum éves időtartamú szolgáltatások. Salföld Önkormányzata 2014 január 01-től a 

korábbi évekkel azonos módon igénybe vette a szolgáltatást, mivel honlapját szerverünkön tárolja, 

honlapja és domain neve szerverünkről működik. A szolgáltatást 2014. évre történő meghosszabbítása 

hiányában Salföld Önkormányzatának 2014. január 1-től nem lenne elérhető weboldala. 

Szeretnénk jelezni, hogy cégünk több éve a megrendelt 400Mb tárterületet számlázza, annak ellenére 

hogy Salföld Önkormányzata a fizetett kapacitás közel 200%-át veszi igénybe (jelenleg 785.27 MB). 

Cégünk az elvárhatónál is rugalmasabban működik együttműködni Salföld Önkormányzatával. 

Kérjük azonban továbbra is a tisztelt Önkormányzatot az igénybe vett szolgáltatások határidőn belüli 

kifizetésére. 

A megrendelő indoklás nélkül felmondhatja a szolgáltatást a következő időszakra vonatkozóan, az az 

jelen állás szerint 2014 december 31 előtt 30 nappal, vagy szolgáltatásnövelés igénye esetén árajánlatot 

kérhet az új szolgáltatásra, melynek árkülönbözetét számlázzuk ki. 

Amennyiben Salföld önkormányzata nagyobb tárhelyre tart igényt, a 3GB-os konstrukciót tanácsoljuk 

(mivel a jelenlegi 0.785 GB-tal az Önkormányzat már majdnem eléri az 1GB-ot). A szolgáltatást 

legkedvezményesebben 2 éves fizetéssel tudjuk biztosítani 26.000 Ft+áfa / 2év áron. Ebben az esetben 

a már kiszámlázott szolgáltatás felhasználatlan töredék összegét beszámítjuk az új szolgáltatás árába és 

csak a különbözet kerül kiszámlázásra. 

A tárhelyváltáshoz a weboldal és adatbázisának áttelepítése szükséges, melynek egyszeri költsége 

6000Ft+áfa.”  

 

A cégtől kapott egy számlát. Az a probléma, hogy a számla összegről nincs szerződése az 

önkormányzatnak, a legutolsó szerződés  a 77/2010. (XII. 20.) határozatukban  12.500 Ft +Áfa 

összegben megállapítanak egy számla összeget, a részletező utolsó szerződésben ez nem 400 MB, 

hanem csak 150 MB, ha jól emlékszik. A mostani állapotra nincs megfelelő szerződése az 

önkormányzatnak.   

 

Somogyi Márk, képviselő   Itt a polgármesternek a   2011. november 1-i  e-mailje amiben megrendeli a 

400 MB-t. Jelzem, hogy évek óta az önkormányzat igénybeveszi ezt a szolgáltatást, ugyanezen a 

díjazáson.  
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Fábián Gusztáv, polgármester   Felolvassa a megrendelést, de majd megtalálja az eredeti szerződést.  

Az a szerződés volt érvényben amiben, a tárhely  150MB kapacitás. Utána jött az, hogy október 

kérdezted, hogy kicsi a kapacitás hely, a következőt válaszoltam, hogy várom a számlákat és 

hosszabbítsák meg a tárhelyet. Elég a 400 MB, ha igen annyit kérj. Az  a baj elküldted a számlát és 

kifizettük, de ez nem jogi szerződés. Ezt szerződésben kellett volna rögzíteni, próbáljanak 

megállapodást kötni, hogy új szerződést kell kötni. Kifizetheti-e számlát?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Szerződés kell róla.  

  

Somogyi Márk, képviselő   Írhatnak egy kiegészítő szerződést és a polgármester azt kéri, hogy 400 MB 

legyen, akkor az lesz, három éve változatlan.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Határozatlan időre köttetett a szerződés, de amikor honlap kezelője 

megváltozott a Somogyi képviselő úr írta, hogy fel akarja bontani a szerződést, a polgármester úr 

válaszolt, hogy elfogadja. 

 

Somogyi Márk, képviselő    Kitért arra a levél, hogy a tárhely szolgáltatásra nem vonatkozik, ha az 

önkormányzat kéri továbbra is biztosítják.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Amikor e-mail váltás volt kiszámláztál  kb.  17.000 Ft összeget, ami 

több volt mint 12.500 Ft, szerződés nélkül, 400 MB lehetett benne, most ugyanezt a 400 MB-ért kérsz  

20.000 Ft-Áfa-t, ez nem stimmel, üzletet ajánl. Te ajánlottál egy következő dolgot, felajánlod a salföldi 

honlapnak 3 GB-t kétszer két évre  26.000 Ft-+Áfa. 

 

Somogyi Márk, képviselő   Két évente fizetendő.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy erre kössenek szerződést január 1-től, 3 GB hosszú ideig 

elég lesz, két évre 26.000 Ft+Áfa, ezt el tudja fogadni. Erről kell a szerződést megkötni. A számlát 

stornóznák.  

 

Somogyi Márk, képviselő   A különbözetet kellene kiszámlázni. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nem egyszerűbb, ha stornózzák.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Adminisztrációs szempontból nem egyszerű, de nem kivitelezhetetlen.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nekünk egyszerűbb, ha a szerződésbeli ár van.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Akkor jöjjön létre a szerződés, utána tudják stornózni, mivel három évvel 

ezelőtt ugyanezen az összegen a polgármester … 

 

Fábián Gusztáv, polgármester    12.500 Ft volt a szerződésben, de ne arról beszéljenek mi volt három 

évvel ezelőtt.  

 

Ketten beszélnek egyszerre. 
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Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Jó ez a kétéves és 3 GB. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester    A normális piaci árnak megfelelő, 26.000 Ft+Áfa két évre és a számlát 

stornózzák és írnak szerződést.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   A domain név benne van ?  

 

Somogyi Márk, képviselő  Abban nincs benne, évente 2.000 Ft.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ez is furcsa, az első számlánál egy összegben adtad meg a domain 

nevet és a tárhelyet, ebben a számlában külön domain névre kérsz, itt van a szerződés nincs benne.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Itt is tételezve van tárhely, domain. A tárhely jóval nagyobb, itt most 400 –

ról beszélünk. Arról vitázik a polgármester, hogy 400 MB-t mikor rendelt meg és van –e róla szerződés, 

arról sincs szerződés, 1.800 MB-t használ fel az önkormányzat semmilyen többlet költséget nem 

számoltak fel eddig.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Mennyi még a domain név. A tárhely szolgáltatók úgy szokták 

csinálni, hogy ennyi az ajánlat és benne van a domain név.  

 

Somogyi Márk, képviselő  Arról tud nyilatkozni, hogy az ő cége hogyan tudja az ajánlatot. A domain 

név annyi mint jelenleg, 2.600 Ft+Áfa, egy évre a hosszabbítás. Ez függ attól is, hogy nekünk mennyibe 

kerül.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Az árajánlat 3 GB és két évre 26.000 Ft+Áfa, és a domain név 2.600 

Ft+Áfa. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Az per év. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Itt van tárhelyváltáshoz 6.000 Ft-+ Áfa.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ez minimális költség, egyik serverről át kell telepíteni a másikra. Ezt tudja 

ajánlani, nem kötelező igénybevenni. Ha polgármester úgy gondolja, hogy a cégével nem áll 

szerződésben, akkor valószínű valaki mással szerződésben áll, akkor az önkormányzatnak hogyan lenne 

honlapja.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Lejárt szerződés van a Smart Desinggel, ezt szeretné rendezni. Kérdezi 

az alpolgármester asszonyt, hogy  az árajánlat 3 GB és két évre 26.000 Ft+Áfa, és  évente domain név 

2.600 Ft+Áfa, telepítési költség  6.000 Ft-+ Áfa. 

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester   Szavazzunk szerintem. 

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Szavazzanak arról, hogy Somogyi Márk, képviselő  részt vehet-e a 

szavazásban.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Nem tudja, hogy a szerződésben legyen benn, vagy most kell pontosítani, 

hogy  évről évre, a tárhely esetén két évre felmerült ennek a változása.  
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Fábián Gusztáv, polgármester  Semmi akadálya, két évre szóló szerződés lenne.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A szerződésben kellene kezelni.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A domain hosszabbítás is két évre. Ha árváltozás felmerül az e-mailban 

jelezzük.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Két év múlva figyelni kell, hogy le fog járni a szerződés és már előtte a 

képviselő-testület előtt legyen, az év utolsó ülésén egy árajánlat.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ezeket a szerződéseket határozatlan időre kötik, és a fordulónap előtt nem 

jelez a szolgáltató áremelést, úgy a korábbi ár az érvényes. Kétévente kötni nincs értelme, a felmondás 

ugyanígy és a fordulónap előtt 30 nappal az önkormányzat indoklás nélkül felmondhatja.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Határozatlan időre kötni és a szolgáltató jelzi 45 nappal előbb és 30 nappal 

előbb fel tudja mondani az önkormányzat.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ha drágul a szolgáltatás az előre kell jelezni, az önkormányzat meg szeretné 

szüntetni azt előre kell jelezni.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Amennyiben nem jelzi előre a drágulást, akkor marad a régi.  

Testületnek szavazni kell, hogy a képviselő úr érintett  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Igen jelezni kell, hogy érintett.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Tételezzük fel, hogy jelezte, hogy érintett.  Szavazásra bocsátja ennek 

alapján, hogy szavazhat-e a képviselő úr, tekintettel arra, hogy érintett ügyben.  

Aki egyetért azzal, hogy szavazhat, 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 

 

          24/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

            

                                          A képviselő szavazásból történő kizárásáról  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Somogyi Márk képviselőt a tárhely 

szerződéssel kapcsolatos szavazásból nem zárja ki.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy  az önkormányzat igénybe veszi a Smart Desing Bt. 

Salföld, Kossuth u. 33. alatt lévő cég  tárhely szolgáltatását  3 GB nagyságban  26.000 Ft+Áfa/ 2 év 

áron,  a domain név szolgáltatást  5.200 Ft+ Áfa áron, egyszeri áttelepítés 6.000 Ft+Áfa. Amennyiben a 

szolgáltató két év után igény tart  szolgáltatásainak módosítására, úgy 45 nappal korábban jelzi. Az 

önkormányzatnak jogában áll, hogy  a két év lejárta előtt 30 nappal jelezni, hogy felmondja a 

szerződést. Ha nem jelez a szolgáltató, úgy a szerződés továbbra is érvényben marad.  

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

 

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

tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

            

                                          A tárhely szerződésről  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Smart Desing Bt-vel ( 8256 Salföld, 

Kossuth u. 33.)   szerződést köt a tárhely szolgáltatásra  2014. január 1. napjától határozatlan 

időre.  

A  3 GB kapacitású tárhelyet  26.000 Ft+Áfa/ 2 év áron veszi igénybe.   

A tárhelyváltáshoz a weboldal és adatbázisának áttelepítése szükséges, melynek egyszeri költsége 

6000Ft+áfa. A domain név  5.200 Ft+Áfa/ 2 év.  

 

Amennyiben a szolgáltató két év után igény tart  szolgáltatásainak módosítására, úgy 45 nappal 

korábban jelzi. Az önkormányzatnak jogában áll,  a két év lejárta előtt 30 nappal jelezni, hogy 

felmondja a szerződést. Ha nem jelez a szolgáltató, úgy a szerződés továbbra is érvényben marad.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

16.    Közadattár – közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester    A honlapra törvényes kötelezettség, hogy közadattárat telepítsenek. A 

közös önkormányzati ülésen egy cég beadott egy ajánlatot. Ott a helyszínen Herczeg Zoltán adott 

árajánlatot,  alap adatok aktualizálása  5.000 Ft, közadat honlap létrehozása  linkekkel feltöltése  40.000 

Ft,  dokumentumok elhelyezése  30.000 Ft az egyszeri elkészítés díja, havi karbantartás díja   3.000 Ft. 

Összesen minimum 75.000 Ft, plusz a karbantartás, az önkormányzat úgy döntött, hogy elhalasztja a 

döntést.   

 

Közben, a  közérdekű adatok közzétételére árajánlatot adott Kurcz Lőrinc a salföldi honlap 

karbantartója. A Közadattár honlap egyszeri elkészítés díja  40.000 Ft, egyszeri frissités díja  3.000 Ft. 

Az árajánlat végösszegét a feladat elkészítése során jelentkező az árajánlat tartalmán kívül elvégzendő 

feladatok adott esetben módosíthatják.  
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Dr. Szabó Tímea, jegyző    Mielőtt még úgy tűnne, hogy a közös hivatal borzasztó ajánlatot szerzett. 

Ott is elhangzott, volt olyan része is, hogy még a plusz részek, de azok csak igény esetén, de nem 

szükségesek, mivel olyan adatokat teszünk fel  ami már úgyis a honlapon van és a honlap kezelőjének 

kell felrakni. Az árajánlat szerint   egyszeri 5.000 Ft és még egyszer 40.000 Ft és alatta a karbantartási 

díj, de az nem is kell.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Két ajánlat van. Majdnem teljesen ugyanaz az ajánlat. 

 

Somogyi Márk, képviselő  Ha az önkormányzat versenyeztet egy ilyet, akkor  illik nem úgy árajánlatot 

kérni, hogy  itt van ez és írj egy ugyanilyet nekünk,  mivel az összegek érdekesen egyeznek. De ez lehet 

véletlen is. Lényeg, hogy jól meg legyen csinálva, ki csinálja részéről mindegy. Van egy olyan 

szempont, hogy Herceg Zoltán személyében az egész körjegyzőség településeinek  fogja ezt elvégezni, 

valószínű ismeri ezt a problémát, és hatékonyan tudja megoldani. A havi karbantartási díjat elengedte, 

ha a Dol Bt. is ugyanolyan jól megcsinálja, akkor csinálja a Dol Bt., a havi díjat engedje el.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Nincs havi díj, egyszeri frissítési díj van.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Egyszeri 40.000 Ft, ha egyszer frissíteni kell alkalmanként 3.000 Ft.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ha a szolgáltatás minősége ugyanolyan és az ár ugyanolyan, vagy jobb, ha 

már úgy dönt az önkormányzat, hogy nem helyi emberekkel dolgozgat, hanem pesti céggel, azt 

indokolja meg valami, esetleg egy alacsonyabb ár, teljesen egyezik a két árajánlat, van az Informan cég, 

akinek ebben nagy gyakorlata van.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Jelzi az alpolgármester asszony felé, hogy amennyiben érintett az ügyben azt 

jeleznie kell.  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Nincs köze a céghez, nem az övé a cég.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Kurcz Lőrinc nem az alpolgármesterasszony fia?  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Igen, de neki a céghez semmi köze.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    A testületnek kell dönteni, ő jelzi, mivel akinek érintett annak jelezni kell.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Az alpolgármester asszony benne van cégnek? Nem tagja a cégnek?  

 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester  Semmi köze a céghez. Nem tagja a cégnek.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Aki Herceg Zoltán árajánlatát fogadja el, az kézfeltartással szavazzon.   

 

 

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

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

 

          26/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

            

                                          A Közadattár honlapra adott árajánlatról  

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közérdekű adatok közzétételére Herczeg 

Zoltán informatikus által beadott árajánlatot nem fogadta el.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Felteszi szavazásra a Dol Bt. által adott árajánlatot, az elkészítés 40.000 

és az alkalmankénti frissítés  3.000 Ft. Aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

27/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

                           A Közadattár honlap elkészítéséről és karbantartásáról   

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közadattár honlap elkészítésére és 

karbantartására     Dol Bt.     (1117 Budapest, Bogdánffy utca 8/c. )     ajánlatát elfogadja. 

  

A Közadattár honlap egyszeri   elkészítés díja    40.000 Ft,   egyszeri   frissités díja     3.000 Ft. 

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

17.    Köztemető fenntartásáról megállapodás  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Felolvassa az előterjesztést.  

Nekik egy katolikus temetőjük van, az egyház tulajdona. A törvény alapján szerződést kötnek a római 

katolikus egyházközséggel, akit   Balogh Árpád  képvisel. A tervezetben le van írva, és fontos az 

önkormányzat kötelezettsége a 2. pontban. Eddig is így történt. Új, hogy az önkormányzat jogosult a 

díjak megállapítására és beszedésére. A díjak megállapításáról rendeletet kell alkotni?  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Igen, elfogadja az egyház is, a zárszámadáskor látjuk majd, hogy a temetőre 

mennyit költöttünk. Dönteni kell arról, hogy mennyi díjat szeretne az önkormányzat. A sírhely  
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megváltásról van szó, a temetkező vállalkozónak kell fizetni, de nem muszáj,  a temetőben üzletszerűen 

munkát végző, sírkőállítást végez, tisztítást, azért cserébe hogy áramot használ. Ezt véleményeztetni is 

kell.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Javasolja, hogy a megállapodást 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:  

 
 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

28/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

                         A köztemető fenntartásáról szóló megállapodásról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető fenntartásáról szóló 

megállapodás tervezetét megismerte, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt a 

Római Katolikus Egyházközség részére véleményezésre megküldje. 

 

Amennyiben az Egyházközség a megállapodás tartalmát változtatás nélkül elfogadja, úgy 

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: 2014. február 28.  
 

 

 

Somogyi Márk, képviselő  Az önkormányzat részesítse előnyben a helyi vállalkozókat akár a 

településen akár a régióban találhatóakat, a budapesti vállalkozóval szemben, főleg ha az ár azonos.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Hozzászólás volt az előző napirendi ponthoz.  

 

Somogyi Márk, képviselő  A két árajánlatból az jön le, az első árajánlatot elküldte az önkormányzat… 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ez nem témája a napirendnek.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Szeretné befejezni. Nem úgy szoktak árajánlatot kérni, hogy  elküldik az 

eredetit és kérnek egy ugyanolyat.   

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Ki mondta, hogy elküldték. 

 

Somogyi Márk, képviselő Árajánlat kérés arról szól, hogy versenyeztessünk két céget. Ő mint képviselő 

nem értesült, hogy az önkormányzat árajánlatot kért.  Jó, ha ő is tud róla mint képviselő, ez nem történt 

meg.  
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18.     Falugondnoki Szolgálat  2014. évi továbbképzési terve 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A szakmai programjában  van egy továbbképzési időszak, ez 2009-

2015-ig tart és  60 kredit pontot kell szerezni, jelenleg  32 pontja van és további 28 pontot igényel. 

Javasolja, hogy iskoláztassák be. Két pályázat volt, úgy érzi még lesz falugondnoki pályázat. Javasolja 

a falugondnoknak, hogy egyre jelentkezzen.  

Felolvassa a határozati javaslatot.  

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:  

 

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

29/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

A falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2014. évi 

továbbképzési tervét jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: 2014. február 28.  
 

 

 

19.     Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

 

Fábián Gusztáv, polgármester A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti 

kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz.  

A kérelmet benyújtó a 2014. évi szakmai feladatok minél színvonalasabb ellátása érdekében kéri 

támogatását: 

- A megalakítási tervek és a mozgósítási terveket szinkronba hozásához,  

- A teljes okmányrendszer folyamatos pontosításához, 

- Kockázati helyszíni ellenőrzésekhez,  

- Katasztrófavédelmi versenyekhez, 

- Kritikus infrastruktúra védelméhez. 

 

A legközelebbi tűzoltó parancsnokság a badacsonytomaji, ajánljanak fel  20.000 Ft-ot.  

 

Somogyi Márk, képviselő   Ő minden ilyet szívesen támogat, nem gyűlt össze sok tétel a kiadásokban? 

 

Fábián Gusztáv, polgármester    A rendkívüli kiadásokba belefér.  Javasolja, hogy 20.000 Ft-tal 

támogassák.  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a  határozati javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.  
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Salföld   Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi  határozatot:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

30/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti kérelméről 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelmét megismerte és 20.000 Ft összeggel támogatja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról kössön megállapodást, és intézkedjen 

annak kifizetéséről.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: 2014. március 31.  

 

 

 

20.   2013. évi szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Minden évben a szociális tűzifáról döntenek és régit hatályon kívül 

helyezik. 

Felolvassa a rendelettervezetet.  

Javasolja, hogy a rendeletet helyezzék hatályon kívül.    

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

 

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

nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:  

 

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

                                                    3/2014. (II. 26 .) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 1/2013.(II.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 

 

 

21.   Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való  hozzájárulásról     

 

Fábián Gusztáv, polgármester 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megkereste Önkormányzatunkat a 

településen élő, a Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkeztetéséhez történő hozzájárulása  
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végett. A jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a 

gyermekétkeztetés ellátásához a Révfülöp közigazgatási területén kívülről érkező tanulók lakóhelye 

szerinti önkormányzattól önkormányzati hozzájárulást kérjen.  

A térítési díjakat az előterjesztéshez csatolt kimutatás tartalmazza.  

Azoktól kérik a támogatást, akik nem révfülöpi lakosú iskolások, jelenleg egy gyermek jár és 

szeptembertől feltételezhetően kettő.  

Felolvassa a határozati javaslatot.  

Aki igennel szavaz, az jelezze. 

 

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

nélkül meghozta az alábbi  határozatot:  

 

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

           31/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

A Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati 

hozzájárulásról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településről a Révfülöpi Általános Iskolába 

járó gyermekek étkeztetés biztosítására kötelezett Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 

gyermekétkeztetési feladatának ellátásához az előterjesztés szerinti összegben hozzájárul. A 

hozzájárulás összegét a tartalékalap terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzat Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

14.45 órakor Somogyi Márk képviselő távozott, a képviselő-testület létszáma  2 fő.  

 

 

22.    Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjának meghatározása     

 

Fábián Gusztáv, polgármesterBadacsonytomaj Város Önkormányzata tárgyi előterjesztéshez csatolta a 

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének javaslatát az óvodai beiratkozás, 

jelentkezés vonatkozásában.  

Hétfőn együttes ülés volt, itt megvitatták az óvoda beiratkozási idejét  és az óvoda költségvetését 

elfogadták.  

Felolvassa a határozati javaslatot.   

 

14.47 órakor Somogyi Márk képviselő visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma  három fő.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  

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

nélkül meghozta az alábbi  határozatot:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

32/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

     

A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjainak meghatározásáról    
 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi 

Otthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy 

időszakon belüli óvodai felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az 

alábbiak szerint határozza meg: 

2014. április 22.  8,00 – 11,00  

2014. április 23.  8,00 – 11,00 

  

2014. április 24.       12,00 – 15,00  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Badacsonytomaj város polgármesterét tájékoztassa. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: 2014. február 28.  

 
 

 

23.  Gyermekszállításra megállapodás megkötésének kezdeményezése Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzatánál 

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Az anyagot mindenki megkapta, szerződést kötnének Révfülöppel 

gyermekszállításra. 

Felolvassa a határozati javaslatot és javasolja, hogy a második bekezdésbe tegyük bele, hogy napi két 

alkalommal. Ez nekik 32.725 Ft.  

Van kérdés? Nincs.  

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:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

33/2014. (II. 06.)  HATÁROZATA  

 

               Gyermekszállításra megállapodás megkötésének kezdeményezéséről 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse 

meg Révfülöp Nagyközség Önkormányzatát, a nem kötelező felvételi körzetes Révfülöpi Óvodába 

és iskolába történő gyermekszállítás költségeihez történő hozzájárulás tárgyában, melynek 

összege havi 30.000,-Ft. 
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A hozzájárulás esetén Salföld Község Önkormányzata vállalja, hogy a falugondnoki busszal 

Salföld településről és Kővágóörs-Pálköve településről a révfülöpi óvodába  és iskolába szállítja a 

gyermekeket, napi két alkalommal.  

Salföld Község Önkormányzat kijelenti, hogy a szállított gyermekek után igénybe vehető 

szállítással kapcsolatos költségtérítésre, normatívára nem tart igényt, arról Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzat javára lemond. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 

kedvező döntése esetén a megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester 

Határidő: február 28. 

 

 

 

24.   Vegyes ügyek.  

 

Fábián Gusztáv, polgármester   Van amit meg kellene beszélni?  Nincs, így az ülést   14.48  órakor 

bezárja.  

 

  

 

 

   k.m.f.  

 

Fábián Gusztáv         Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


