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NYILVÁNTARTÁS 

 

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

 

2020. ÉVI HATÁROZATAIRÓL 

 

 
JANUÁR 27. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

1/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

2.)  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

3.)  A község településképi védelméről szóló rendelet módosításának előkészítése 

4.)  Falugondnoki szolgálat létrehozásának előkészítése 

5.)  Vis maior pályázat megvalósítása, Nezdei út helyreállítása 

6.)  Vízkárelhárítási védelmi terv elfogadása, intézkedési ütemterv készítése 

7.)  Köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezésről tájékoztató 

8.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti intézkedésekről, egyéb aktuális ügyek 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

2/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 
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3/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

4/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szólád község településképének 

védelméről szóló 15/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti 

módosítására ( a tető hajlásszögére vonatkozó korlátozás hatályon kívül helyezése a 

település központi, településképi szempontból érzékeny területe kivételével: Kossuth 

Lajos utca 36. számtól a Kossuth Lajos utca 43. számig az utca mindkét oldala, valamint 

a Petőfi Sándor utca ehhez a szakaszhoz csatlakozó területe ) irányuló eljárás 

lefolytatásával egyetért, a Konszenzus Pannónia Zrt. 100.000 + Áfa összegű árajánlatát 

elfogadja, megbízza a polgármestert a rendelet módosításához szükséges munka 

megrendelésével. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

5/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. április 1. napjától az 

önkormányzat fenntartásában működtetni tervezett falugondnoki szolgáltatás szakmai 

programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

6/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a (4) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
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gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. 

rendelet 1/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján, álláshirdetést tesz közzé az önkormányzat 

fenntartásában működését megkezdő falugondnoki szolgálatnál falugondnok munkakör 

betöltésére. A hirdetést a képújságban és az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell 

megjelentetni. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

7/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy járjon el a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárnál, a 

kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019.(XII.7.) NGM rendelet szerinti, 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki 

szolgáltatás új kormányzati funkciónak, Szólád Község Önkormányzata 

vonatkozásában, a törzskönyvi nyilvántartásba történő felvétele iránt. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. február 15. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

8/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2019. évi vis maior esemény következtében keletkezett károk helyreállítása 

érdekében, az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Hornyák Útépítő Kft-től, az 

árajánlatban szereplő 3.501.790 Ft értékben, a munka elvégzését megrendelje, és 

díjának kifizetését engedélyezze. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

9/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2019. évi vis maior esemény következtében keletkezett károk helyreállítása 

mellett, a kiegészítő munkákat, az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Hornyák 
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Útépítő Kft-től, az árajánlatban szereplő 747.081 Ft értékben megrendelje, és díjának 

kifizetését engedélyezze. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

10/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2019. évi vis maior esemény következtében keletkezett károk helyreállításához 

kapcsolódóan, a Nezdei út 50-70 m2 felületének kátyúzására az árajánlatokat bekérje, az 

összességében legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozótól a munka elvégzését megrendelje, 

és díjának kifizetését engedélyezze. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

11/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat felülvizsgált 

helyi vízkárelhárítási védelmi tervét elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

12/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat helyi 

vízkárelhárítási védelmi tervében foglalt feladatok megvalósítására az előterjesztésben 

szereplő ütemtervet elfogadja, az ároktisztítási munkákat 2020. december 31-ig ütemezi 

a községgazdálkodási feladatokra rendelkezésre álló forrás terhére; az egyéb építési, 

felmérési és a külterületen megjelölt munkákat 2024. december 31-ig ütemezi pályázati 

forrás igénybevételével. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

13/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 

képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt kötelezettségüknek eleget tettek, 

köztartozásmentes adózói adatbázisba határidőben felvételre kerültek.  

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

14/2020.(I.27.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között tett 

intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. január 27. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

15-27/2020.(I.27.) határozatok: Önkormányzati hatósági ügyben zárt ülésen hozott 

határozatok. 

 

FEBRUÁR 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

28/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1.)  Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

2.)  Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2019. évi tevékenységükről  

3.)  Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás megállapodásának módosítása 

4.)  Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulással megállapodás étkeztetés tárgyában 

5.)  Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

      megállapodásának módosítása 

6.)  GKM Szőlő-, Gyümölcstermesztő, Feldolgozó és Forgalmazó Kft. kérelme 

7.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről, egyéb aktuális  

      ügyek 

8.)  Falugondnok kinevezése      
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Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. február 25. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

29/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 

1. Szólád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szóládi lakóhellyel rendelkező, 

házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak által fizetendő 2020. évi térítési díj 

fizetését átvállalja a 2020. évi költségvetésben egyéb pénzbeli és szociális ellátások 

jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja. 

 

2. Szólád Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

                  ezer Ft 

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Saját bevételek 16 050 16 000 16 000 16 000 

Helyi adóból származó bevétel 15 300 15 300 15 300 15 300 

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni 

értékű jogának értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

550 600 600 600 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel     

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 200 100 100 100 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés     

Figyelembe vehető saját bevétel 8 025 8 000 8 000 8 000 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke 
0 0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a 

folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és 

annak aktuális tőketartozása 

    

A számvitelről szóló törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal 

napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 
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Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 

    

A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és 

a lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

    

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 

    

A szerződésben kapott, legalább 365 nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és 

a még ki nem fizetett ellenérték 

    

Külföldi hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összeg 

    

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

30/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 
Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonszárszói Százszorszép 
Óvoda fenntartására irányuló társulási megállapodás módosítását az előterjesztésben 
foglalt módosító okirat szerint, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. március 15. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

31/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 
Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú 
Kistérségi Társulással az önkormányzati szociális étkeztetés feladatellátás tárgyában 
kötendő megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert 
felhatalmazza. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 
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Határidő: 2020. március 15. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

32/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Balatoni Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által elfogadott, 2016. 

május 30-án aláírt Társulási Megállapodás 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A képviselőtestület felkéri a polgármestert a 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére történő 

megküldésére.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint 

elfogadott, módosított Társulási Megállapodás aláírására 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

33/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a GKM Szőlő-, 

Gyümölcstermesztő, Feldolgozó és Forgalmazó Kft. kérelmére hozzájárul az 

önkormányzat tulajdonában lévő, Szólád 094 hrsz-ú ingatlant érintő – a valóságban 

meglévő és a nyilvántartásban szereplő eltérő állapot rendezésére irányuló eljárás 

lefolytatásához. A rendezést, amennyiben annak feltételei az eljárás  során fennállnak, 

adásvétel útján kívánja megvalósítani. Az értékesítés feltétele, hogy a kérelmező 

vállaljon kötelezettséget a szükséges földmérési munkarészek saját költségen történő 

elkészíttetésére, valamint amennyiben a szándéka szerinti rendezés érdekében 

szükséges, a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása költségeinek viselésére. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a további egyeztető tárgyalások 

lefolytatására. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. március 15. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

34/2020.(II.25.) Kt. határozat: 
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1. Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester két ülés között 

tett intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

2. Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettségről szóló tájékoztatót, mi szerint képviselőtestület tagjai határidőben eleget 

tettek kötelezettségüknek, tudomásul veszi. 

3. Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történt felvételről szóló tájékoztatót, mi szerint a kötelezettek az 

adatbázisban szerepelnek, tudomásul veszi. 

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. február 25. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

35/2020.(II.25.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, tekintettel arra, hogy a 2020. 

február 17-i határidőre nem nyújtottak be jelentkezést, a falugondnoki munkakör 

betöltésére közzétett álláshirdetést 2020. március 20-i benyújtási határidővel megismétli.  

 

Felelős: Rózsás Elemér alpolgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

36-45/2020.(II.25.) Kt. határozatok: Önkormányzati hatósági ügyben zárt ülésen hozott 

határozatok. 

 

FEBRUÁR 26. EGYÜTTES ÜLÉS 

 

A települések önkormányzatainak képviselőtestületei: Balatonföldvár – a szavazásban 4 fő 

vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Bálványos – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 

nem 0 tartózkodás, Kereki – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

Pusztaszemes – a szavazásban 3 fő vesz részt, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Szántód – a 

szavazásban 4 fő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,  Szólád – a szavazásban 5 fő vesz 

részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, Balatonföldvár esetében 13, Bálványos 

esetében 25, Kereki esetében  21, Pusztaszemes esetében 17,  Szántód esetében 48, Szólád 

esetében 46 sorszámmal a következő határozatot hozzák: 

 

46/2020. (II.26.) Kt. határozat: 

 

A képviselőtestület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.)  Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója 

 

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző 

Határidő: 2020. február 26. 

Beszámoló: 2020. június 30. 
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A települések önkormányzatainak képviselőtestületei: Balatonföldvár – a szavazásban 4 fő 

vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Bálványos – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 

nem 0 tartózkodás, Kereki – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

Pusztaszemes – a szavazásban 3 fő vesz részt, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Szántód – a 

szavazásban 4 fő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,  Szólád – a szavazásban 5 fő vesz 

részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, Balatonföldvár esetében 14, Bálványos 

esetében 26, Kereki esetében  22, Pusztaszemes esetében 18,  Szántód esetében 49, Szólád 

esetében 47 a következő határozatot hozzák: 

 

47/2020. (II.26.) Kt. határozat: 

 

A képviselőtestület a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja. 

 

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 30. 

 

JÚNIUS 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

48/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

1.)  Az önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági programjának elfogadása 

2.)  Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

3.)  Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása 

4.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

5.)  Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről 

6.)  Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója szolgáltató   

      könyvtári feladatok ellátásáról 

7.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről 

8.)  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatairól 

9.)  Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi ellátásáról 

10.)  Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről 

11.)  Köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata 

12.) Önkormányzati járdák felújítására pályázat benyújtása 

13.)  Falugondnoki álláshely hirdetése 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 
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49/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2020-2024. 

évekre vonatkozó gazdasági programját az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdasági program 

megvalósítása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő, 259/1 hrsz-ú, kivett óvoda 

megjelölésű ingatlan értékesítésével elviekben egyetért. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

50/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

51/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 

vízgazdálkodásért felelős miniszter 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pontja 

szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) 

lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása 

pályázati célra. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a 

pályázati felhívás mellékleteiben meghatározott nyilatkozatokat az önkormányzat 

nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. július 6. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

52/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 
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Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

53/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takács Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár 2019. évi szolgáltató könyvtári feladatok ellátásáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

54/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

55/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester veszélyhelyzetben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

56/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

57/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi 

ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

58/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati társulásokban 

végzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

59/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendeletben szereplő díjtételek éves felülvizsgálati 

eljárása során a szóládi köztemetőben alkalmazott díjakat változatlanul hagyja, a 

rendeletben meghatározott díjak módosítását nem kezdeményezi. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

60/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat - c) 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - alcél keretében az önkormányzat 

tulajdonában lévő belterületi járdák felújításának támogatására. 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázat keretében Kossuth 

Lajos utcai járda felújítását kívánja megvalósítani, melynek összköltségvetését                    

23 492 351 Ft összegben elfogadja. 
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Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázatban igényelt                      

19 968 498 Ft támogatási összeg, valamint a 85 % mértékű támogatási intenzitás alapján 

számított 3 523 853 Ft összegű saját forrást, nyertes pályázat esetén 2021. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. július 10. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

61/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, tekintettel arra, hogy a 2020. 

június 20-i határidőre nem nyújtottak be jelentkezést, a falugondnoki munkakör 

betöltésére ismételt álláshirdetést tesz közzé az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

62-67/2020.(VI.30.) Kt. határozatok: Önkormányzati hatósági ügyben zárt ülésen hozott 

határozatok. 

 

AUGUSZTUS 7. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

68/2020.(VIII.7.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1.) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatására pályázat benyújtása 

     Szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet módosítása 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 7. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

69/2020.(VIII.7.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújt be kemény 

lombos tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  
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A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt 60 erdei m3 tűzifa megvásárlásához                 

1.000 Ft + áfa / erdei m3 mértékben, összesen 60.000 Ft + Áfa összegben a saját forrást 

biztosítja.  

A képviselőtestület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

70-71/2020.(VIII.7.) Kt. határozatok: Önkormányzati hatósági ügyben zárt ülésen hozott 

határozatok. 

 

SZEPTEMBER 28. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

72/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint elfogadja: 

 

1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

2.) A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának módosítása 

3.)  Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz csatlakozás 

4.)  Leder Dental Kft-vel megbízási szerződés meghosszabbítása 

5.)  E.ON Zrt-vel üzemeltetési szerződés jóváhagyása 

6.)  Kossuth Lajos utcai közterületek elnevezése 

7.)  Közterületek elnevezése - Szólád 138 és 077 hrsz-ú ingatlanok 

8.)  Dózsa György utca forgalomtechnikai felülvizsgálata 

9.)  Polgármester tájékoztatója a két ülés között tett intézkedésekről 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 28. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

73/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a falugondnoki szolgáltatás 

szakértői vélemény alapján felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt szakmai 

programját jóváhagyja. A szakmai program 2020. október 1. napján lép hatályba. 

Hatálybalépésével egyidejűleg az 5/2020. (I.27.) Kt. határozattal jóváhagyott szakmai 

program hatályát veszti. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

74/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

1. Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. Az erre vonatkozó Általános 

Szerződési Feltételeket elfogadja, a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására 

felhatalmazza, a pályázati felhívásokat az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

 

4. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

75/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a LEDER DENTAL Fogászati 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: Balatonföldvár, Kölcsey u. 8/1. képviseli: 

dr. Ledermayer Ferenc, személyes feladatellátásra kötelezett: dr. Ledermayer Ferencné 

dr. Kovács Mária Magdolna fogorvos) 2013. április 9. napján kelt, fogászati alapfeladat 

ellátására kötött megbízási szerződés módosítását az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. október 10. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

76/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
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Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közvilágítási aktív berendezések 
üzemeltetése tárgyában az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő szerződést 
jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. október 10. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

77/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a Szólád 362/2 

– 362/5 hrsz-ú ingatlanok a Szólád 362 hrsz-ú ingatlant, a Kossuth Lajos utcát érintő 

telekalakítási eljárás során alakultak ki. A képviselőtestület a Szólád 362/2; 362/3, 362/4 

és a 362/5 hrsz-ú ingatlanokat, tekintettel a 7/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 3. § 

(5) bekezdésében foglaltakra, Kossuth Lajos utcának nevezi el. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. október 10. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

78/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád 138 hrsz-ú kivett közút, 

és a 077 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű ingatlanokat, tekintettel Szólád 

község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, Retesz-dombi 

utcának kívánja elnevezni, és a közterületek elnevezésére irányuló eljárást lefolytatja. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

79/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 

 

Szólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szólád, Dózsa György utca 

forgalmának csillapítása érdekében forgalomtechnikai szakvéleményt kell készíttet. A 

beérkező árajánlatok alapján a szakértői díj és a kivitelezés költségét 2021. évi 

költségvetésnek tervezése során figyelembe veszi. 

 

Felelős: Rózsás Elemér polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 

 

Szólád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. évben hozott határozatai 

nyilvántartását 79 határozattal, 18 sorszámozott oldallal lezárom. 


