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SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

8256   Salföld, Kossuth u. 27.   

 

Ikt.szám:  243-4 /2014.    

 

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Salföld   Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli 

nyilvános    ülésén. 

 

 

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

 

  

Jelen vannak:  Fábián Gusztáv, polgármester 

Mátraházi Zsuzsanna, alpolgármester 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Somogyi Márk, képviselő   

                          

Tanácskozási joggal megjelent:   Dr. Szabó Tímea, jegyző  

                        

Meghívott: Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó 

 
 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  10.41 órakor megnyitja. 

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

A képviselő-testületi ülés sürgősséggel történő összehívására az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló  13/2013. (X. 01.) rendeletének 14. § (1) bekezdése alapján  rövid úton került sor. 

A sürgősség oka, hogy a pályázat beadási határideje február 17-e. 

Ezenkívül szükséges még megtárgyalni az alábbi napirendeket:     

 

- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása  

- Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi  

   térítési díjainak rendeletalkotásához hozzájárulás  

-  Helyi Fejlesztési Stratégia  

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Ismerteti a  napirendet: 

 

1.  Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata  

2.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása  

3.  Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások  

     intézményi térítési díjainak rendeletalkotásához hozzájárulás  

4.  Helyi Fejlesztési Stratégia  

 

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  2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

                 34/2014. (II. 14.)  HATÁROZATA  

 

                A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Salföld   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános  

ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

 

1.  Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata  

2.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása  

3.  Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások  

     intézményi térítési díjainak rendeletalkotásához hozzájárulás  

4.  Helyi Fejlesztési Stratégia  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

1. Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata 

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Ismerik a pályázatot. A pályázati téma megvalósításához szükséges a 

források igazolása. Salföld Község Önkormányzatának a költségvetési bankszámláján lévő 

pénzeszközök, az arra befizetett, egyedi szennyvízkezelő berendezések önrésze mellett a beruházás 

önrészének igazolásához hitelígérvény felvételére van szükség. Ehhez szükséges a Képviselő testület 

határozata. 

Felolvassa a határozati javaslatot.  

Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

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

 

                                                     35/2014. (II. 14. ) HATÁROZATA  

 

Salföld Község Önkormányzata a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „A Balatoni Kistelepülések 

Szennyvízkezelési Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő 

berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására pályázatának a pályázati téma 

megvalósításához szükséges források igazolásához hitelígérvény megszerzésére 

 

Salföld Község Önkormányzata pályázatot nyújt be „A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt, a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési 

Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése 

tervezésének és kivitelezésének támogatására.” 

A pályázati téma megvalósításához szükséges források igazolásához a számlavezető 

pénzintézetnél (Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 12.) 1. 900. 

000 Ft összegű hitelígérvény kiadását kezdeményezi.  

A Képviselő testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges hitelígérvényt kérje 

meg, és a pályázathoz nyújtsa be.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: 2014. február 17. 

 

 

Fábián Gusztáv, polgármester    Még el kell fogadni egy határozatot az önrész biztosításáról. Felolvassa 

a határozati javaslatot.  

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el, kéri, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

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

nélkül meghozta az alábbi határozatot:  

 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

                                                             36/2014. (II. 14.) HATÁROZATA  

 

Salföld Község Önkormányzata a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „A Balatoni Kistelepülések 

Szennyvízkezelési Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő 

berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására” pályázatának a pályázati téma 

megvalósításához szükséges források igazolásáról 

 

Salföld Község Önkormányzata pályázatot nyújt be „A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium támogatásával kiírt, a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési 

Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése 

tervezésének és kivitelezésének támogatására.” 

A pályázati téma megvalósításához szükséges önerőt 3.386.660.- Ft összeget Salföld Község  
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Önkormányzata képviselő testülete 2014. évi költségvetésében biztosítja. A szükséges források az 

alábbiak szerint alakulnak: 

- saját erő összege: 1.486.660.- Ft, és  

- hitel összege: 1.900.000.- Ft.  

A Képviselő testület megbízza a Polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv,  polgármester 

Határidő: 2014. február 17.  

  

 

2.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  A társulási megállapodás módosítását elolvasták. 

Javasolja, hogy a  határozati javaslatot fogadják el.   

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

 

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

nélkül meghozta az alábbi  határozatot:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

             37/2014. (II. 14)  HATÁROZATA 
 

       Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása módosításáról  
 

Salföld  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás  Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására vonatkozó előterjesztés és annak 

mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadja. 

Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felkéri a  jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg.  

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

               Dr. Szabó Tímea, jegyző  

Határidő : azonnal , illetve folyamatos 
 

 

 

3.  Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi 

térítési díjainak rendeletalkotásához hozzájárulás 

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Ábrahámhegy önkormányzata készíti el a szolgálat által biztosított 

alapellátások intézményi térítési díjáról szóló rendeletet és nekünk hozzá kell járulni.  

Javasolja, hogy a  határozati javaslatot fogadják el.   

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

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

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

 

             38/2014. (II. 14.)  HATÁROZATA 

 

A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához 

való hozzájárulásról 

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához hozzájárul. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Ábrahámhegy Község Önkormányzata jegyzőjét 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

4.  Helyi Fejlesztési Stratégia  

 

Fábián Gusztáv, polgármester  Felolvassa az előterjesztést.  

Javasolja, hogy a  határozati javaslatot fogadják el és csatlakozzon az önkormányzatuk is.  

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

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

nélkül meghozta az alábbi  határozatot:  

 

       SALFÖLD  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

                            39/2014. (II. 14.)  HATÁROZATA 

 

A Helyi Fejlesztési  Stratégiáról   

 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy előzetes csatlakozási 

szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület  2014-2020. 

közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.   

 

Felelős: Fábián Gusztáv, polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

Fábián Gusztáv,  polgármester  

Az ülést   10.50  órakor bezárja.  

 

   k.m.f.  

 

Fábián Gusztáv         Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 
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