MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 25-én
16:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzat Faluháza
Jelen vannak:

Keszler Gyula polgármester
Németh László alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Lakosság részéről megjelent 10 fő
Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a megjelenteket, jegyző asszonyt, valamint a
lakosság részéről megjelenteket. Köszöni, hogy elfogadták a meghívásukat. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra
vonatkozó javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a meghívó szerinti napirendi
pontokat tárgyalják, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
123/2015. (XI. 25.) HATÁROZATA
A 2015. november 25-i közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. november 25-i
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
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1. Beszámoló a képviselő-testület 2015. évi munkájáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA

Keszler Gyula, polgármester: Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a
költségvetési rendelet. Szeretne szólni a pénzügyekről, programokról, valamint olyan
dolgokról, amelyek a település életében előfordultak. A költségvetési rendelet az, ami
meghatározza a település gazdálkodását. Egy héttel ezelőtt foglalkozott a képviselő-testület a
költségvetési rendelet módosításával, melyre akkor kerül sor, ha plusz bevételekhez jut az
Önkormányzat, vagy várható kiadások lesznek. Az idei évben voltak plusz bevételetek és
jelentkeztek olyan kiadások, melyek a gazdasági év tervezésénél nem tudtak figyelembe
venni. A módosított rendelettervezet arról szól, hogy település költségvetése 100 m Ft. Ebben
az összegben benne van az intézmény költségvetése, ami nagyságrendileg 40-41 m Ft. Ebből
gazdálkodnak. Ezt módosították azért, mert az idei évben plusz bevételekhez jutottak, illetve
kiadások is jelentkeztek. A bevételeket, ha megnézik a költségvetésben, akkor a bevételek
jelentős része állami támogatás, és mindössze 3,9 m Ft az, ami a helyi bevételekből
származik. Azért fontos ez, mert azokat a pénzeket, amelyeket állami finanszírozásként
kaptak, azokat meghatározott feladatokra kapják, így nem lehet másra fordítani. pl. temető
karbantartás, közvilágításra, falugondnoki szolgálat működésére, zöldterület karbantartásra.
stb. Az a kevés bevétel, ami önállóan képződik nem ad arra lehetőséget, hogy az
önkormányzat tág keretek között tudjon mozogni. Az önkormányzat akkor tudna
hatékonyabban, könnyebben működni, ha adót emelne. De hova emeljen adót az
önkormányzat? Képviselőtestület felelőssége ebben van, hogy az elmúlt években nem emeltek
adót, mert úgy érezték, hogy a lakosság teherbíró képessége már ott van, hogy nem biztos,
hogy elvisel különböző adónemek bevezetését, vagy az adónemek megemelését. Ennek
ellenére az idei évben, amiért módosítani kellett a költségvetést, az az, hogy ez jelentett 20 m
Ft-ot. Ezeket a történéseket szeretné megismertetni. Sikerült eladni a Szőke Laci bácsi féle
ingatlant. A Laci bácsi végrendeletében az Önkormányzatra hagyta az ingatlanát. Ezt az
Önkormányzat meghirdette, sikerült eladni 7,7 m Ft-ért. Ez az összeg képezi azt, ami a
településnek egy kicsit szabad felhasználásként rendelkezésre áll. A képviselő-testület korábbi
testületi ülésen úgy döntött, hogy ezt az összeget, próbálják nagyon célszerűen felhasználni,
elsősorban a pályázati önrészek fedezésére, mert csak így fognak tudni fejlesztést
végrehajtani, és egy kicsit előbbre lépni. Ez az összeg máris segített az idei évben, márpedig
jelentős mértékben, mivel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kiírt egy pályázatot a
falugondnoki autók cseréjére, amit ezzel az összeggel sikerült megvalósítani. Az új autó
beszerzési ára 10,1 m Ft. Sikerült eladni a régi autót 3,2 m Ft-ért. A pályázati támogatásból és
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a gépkocsi eladásából sikerült beszerezni az autót, úgy, hogy ez a településnek nem került
pénzébe. Minden ilyen beszerzés utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak
előre ki kell fizetni az autó árát áfával együtt, majd ezt az összeget az MVH-tól lehet
visszaigényelni. Az év folyamán folytatták és befejezték, amit 2014. decemberében elkezdtek,
mégpedig az vízelvezető árkok burkolását. Évközben volt egy pályázati lehetőség, ami nem
volt sikeres. Az árkok rendbetétele azért volt fontos, hogy tudták kezelni, szabályozni azokat a
vizeket, amelyek a hegyoldalról lejöttek. Nagyon sok gondot okoz településeken, hogy a
belvizet hogyan kezelik. Az elmúlt években megúszták, hogy a településen a belvíz valami
gondok okozzanak, csak azért, mert tudták kezelni a vizek elvezetését. Jelentős munkákat
hajtottak végre, akár a temető mögötti árkok tisztítására. A dolgozók jelentős energiát
fektettek a mélyárok mellett húzódó úton az ott lejövő víz árokba vezetésébe. Jelentős
energiát és időt fordítottak arra, hogy rendben legyenek az árkok, hidak, utak. Hosszú távra
sikerült rendbe hozni az árkokat, átereszeket. A településen működik a csatorna. Most
zajlanak az elszámolások. Nagy része lezajlott. A településen sokaknak volt lakáselőtakarékossági számlája, akik kivárták a futamidőt, azoknak most zárulnak le. Felhívja a
figyelmet arra, hogy sok folyószámla még mindig él az OTP-nél, melyeket meg kell szüntetni.
Úgy gondolja, hogy a dolgozók és a közmunkában résztvevők is nagyon kemény energiát
fektettek abba, hogy a település rendben legyen. Az idei évben is pályáztak mind a Virágos
Magyarországért, mind a Virágos Veszprém megyéért mozgalomba. Akkor is neveztek, holott
tudták, hogy nem sok esélye van a településnek. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy nincs
miért szégyenkezni. A korábbi években nyertek már rózsatöveket, damilos fűkaszát, stb. Bár
mindig azt szokta mondani, hogy nem azért versenyeztek, hanem mert úgy gondolja, hogy
verseny nélkül vagy versennyel is dolgoztak volna a település tisztaságáért. Az Önkormányzat
lehetőségei csökkennek. Ahhoz hogy a település rendben legyen, ahhoz ennyi alkalommal le
tudják nyírni a füvet, és elszállítsák, ami nem oda való, az nem kevés pénzt és nem kevés
energiát jelent. Vissza kellene szokni arra, hogy igyekezzenek a saját portájuk előtt rendet
tartani. A lakosságnak is kellene védekezni és kellene arra figyelmet fordítani, hogy az
ingatlanok előtt rendben legyenek ezek a dolgok. Szerény körülmények között is lehet
tisztaságot és igényességet teremteni, mert a régi öregjeik sem voltak gazdagok, de mindig
rendben volt az utca előttük, rendben volt a portája. Ez nem csak pénz kérdése. Nem tudnak
többet fordítani a költségvetésből erre a területre. Bízik benne, hogy valamikor azt is megérik,
hogy ebből a virágos településből egy virágzó települést tudnak teremteni. A Képviselőtestületnek, az Önkormányzatnak az elmúlt időszakban egész jó együttműködő kapcsolata
alakult ki a környékben működő vállalkozásokkal, a helyi vállalkozásokkal. Azért fontos ez,
mert azok a programok, amelyek vannak a településen, nem mindig tudták volna
megvalósítani önerőből, bizony kellett sokszor a Varga Kft-nek, Nagy és Nagy Kft-nek,
Vadásztársaságnak, rendőrségnek, sorolhatná. Ezek a segítségek mind megvoltak. Ezúton
köszöni a külső szervezeteknek a segítséget. Köszöni a helyi vállalkozóknak, szervezőknek,
lakosságnak, akik dolgoztak ebben. Nagyon sok jó kapcsolat alakult ki a Nemzeti Művelődési
Intézettel. Évek óta jól működő a kapcsolatuk van. Ennek keretében sikerült alkalmazni
kulturális közfoglalkoztatásban egy személyt, valamint kaptak számítástechnikai eszközöket.
A megyei könyvtárral együttműködési szerződése van, melynek keretében a település
rendszeresen kapja az új könyveket, a jó kapcsolat eredményeként sikerült elérni azt, hogy a
könyvtár is kitelepített egy számítógépet. Az elmúlt időszakban sikerült elérni azt, hogy
teljesen jó számítógépes eszköz áll rendelkezésre. Fontos, hogy a településnek jó kapcsolatai
legyenek, ezeket a kapcsolatokat tudják megfelelőképpen kamatoztatni. A rendezvények nem
jöhettek volna létre, ha nincsenek olyan szervezők, akik ezt szervezik, nem jöhetett volna
létre, ha az Önkormányzat nem biztosítja ehhez az anyagi fedezetet. Ami sajnálatos, hogy
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fogy a település lakossága. A korábbi években, amikor volt az idősek napi rendezvényük 9596 meghívót küldtek ki a szépkorúaknak. Az idén 55 meghívót küldtek ki. Ebben az
időszakban ennyivel csökkent a szépkorúak száma. A múlt héten tartották az idősek napi
rendezvényt a településen. Fel kell, hogy készüljenek arra, hogy előbb-utóbb, hogy néhány
rendezvényüket át kell, hogy gondolják, azokhoz a létszámokhoz próbálják majd hozzá
alakítani, ami jelenleg településen van. A másik dolog, amit sajnál, hogy nagyon kevés a
fiatal. Az önkormányzat felkarolta a polgárőrség megalakulását. Megvolt az alakuló
közgyűlés. Elindult a bejegyzési folyamat, de a hiánypótlásra késve érkezett be az anyag, így
nem sikerült a bejegyzés. Meg kell ismételni az eljárást. A közmeghallgatás előtt tartotta a
rendőrség a rendőrségi fórumot. Jelezte, hogy jó az együttműködés, de nem biztos, hogy
kéthetente rendőrségi fórumot kell tartani fórumot, mert nem biztos, hogy újat tudnak
mondani. A megyei kapitányság munkatársai is jelen voltak. Többször találkozik azzal, hogy
áramszünet van, vagy nem működik a közvilágítás. Szeretné egy kicsit a figyelmet
ráirányítani arra, hogy nem biztos ők észreveszik a hibát. Egy kicsit segíteni kellene
önmagukon. A közvilágítás bejelentését mindenki meg tudja tenni. Nagyon sok gond és
probléma van a településen a kutyatartással. A kutyatartásnak vannak szabályai. Mindenki, aki
állatot tart, teremtse meg a feltételeit az állattartásnak. Sokkal kevesebb vitára tudnak
lehetőséget adni. Nyári időszakban nagyon sok utcán kóborló kutya volt. Ne várják meg azt,
hogy baleset lesz. Összeírásra kerültek a településen a kutyát. Ha valakinek új állata van, azt
be kell jelenteni a hivatal felé a megfelelő nyomtatványon. Olyan feladat még az adóval
kapcsolatban fordult elő, hogy az ingatlan tulajdonosának feladata, kötelezettsége a változás
bejelentése a hatóság felé. Az előző fórumon elhangzott, hogy augusztus második felében
megtelt a település. Örülnek neki, mert azt jelenti, hogy szívesen jönnek ide a vendégek.
Egyértelműen pozitív visszajelzések vannak a vendégek részéről. Viszont a megnövekedett
vendéglétszámmal együtt megnövekedett a szemét mennyisége is. Nem kis gondot okozott
ennek a kérdésnek a megoldásra. Köszöni a falugondnoknak és a dolgozóknak azt a munkát,
hogy a nyári időszakban nem okozott gondot a szemét. A szezon után nem telnek meg a
szelektív konténerek. Az önkormányzaton lehet kapni hulladékszállítási zsákot. Úgy gondolja,
hogy a helyi boltban is jó lenne árulni a zsákot, mivel munkaidő után már nem tudják
megvásárolni. A településen kívül alapvető gondjaik nincsenek a szeméttel. A dolgozók
rendszeresen mennek és a közigazgatási határon összegyűjtik a szemetet. Egy góc van,
mégpedig a mélyárok, amiben elképesztően nagy mennyiségű szemét van. Nagy
mennyiségben visznek felújításból, lomtalanításból származó szemetet. A tegnapi napon
voltak kint megnézni a területet. Előtte is látta, hogy platós autóról rakják le a szemetet. Itt
kérné, hogy segítsenek abban, hogy hívják fel egymás figyelmét, hogy tudják
megakadályozni, hogy illegális szemétlerakó helyek alakuljanak ki a településen. Úgy
gondolja, hogy tartalmas, szép évet zártak le, megítélése szerint. Véleményekben kéri
megerősíteni, vagy cáfolni. Köszöni a képviselő-társak segítségét, támogatását. Voltak ebben
az évben néhány olyan helyzetben, amikor elég szűk mezsgyén mozogtak. Kellett az a
kollektív bölcsesség, hogy igen menjenek bele, próbálják meg, mennek ezen az úton tovább,
van kockázata. A Képviselő-testületnek hat alkalommal volt rendes, hét alkalommal volt
rendkívüli testületi ülése. Többször voltak olyan helyzetben, hogy gyorsan az adott helyzetben
kellett dönteni, pl. ingatlan értékesítés, akár a gépkocsi vásárlás, illetve eladása. Ennyit
szeretett volna elmondani, kéri az észrevételeket, véleményeket. Kíván-e valaki szólni?
Szabó Ferenc: Postával kapcsolatban kérné, hogy mivel a küldemények kézbesítése jelenleg
délutánra tevődik, mivel Káptalantóti utáni kézbesítés után érkezik a mozgóposta. Őket is
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érdekli, hogy milyen hírek történnek. Szeretné időben megkapni a postáját. Ezen kellene
módosítani.

Keszler Gyula, polgármester: Kíván-e valaki kérdezni, felvetni?
Cséri Zoltánné: Szeretné kérni, hogy mivel közeledik a téli időszak, murvát szeretne kérni,
újra sárban fognak járni.
Keszler Gyula, polgármester: Úgy gondolja, hogy minden település életében veszteség volt,
amikor megszűntek a falvakban a postahivatalok. Ennek ellentételezéseként kialakultak a
mozgó postai szolgáltatások. Megkeresi a postát, hogy mit tudnak ebben mondani. A postás
látja el két településen a kézbesítési feladatokat. Valóban így van, hogy a Káptalantóti utolsó
kézbesítés után jön át Mindszentkállára. Az autónak 13 órától kiállása van a központban, ami
be kell tartani. Tolmácsolni fogja az elhangzottakat. A „Cséri” közben az árkot javították, a
vízelvezetést próbálták megoldani. Azt nem tudja felelősséggel megítélni, hogy oda aszfaltos
út kerül. A murvát az megígéri és biztosítani fogják. Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel
van-e?
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Törvényi kötelezettség van arra, hogy évente egy alkalommal
ismertessék a lakossággal, hogy milyen környezeti állapotok uralkodnak a településen. A
beszámolóban már utalt arra, hogy a csatornázással lényegesen javult a környezet állapota.
Kezelni tudták a belvizeket, és a szennyvizet. Vannak árokszakaszok, amelyek kiszáradtak.
Azt kell, hogy mondja, hogy a településen - néhány ingatlan kivételével-, ahol szennyvíz
keletkezik, csatornahálózatra rá van kötve. Ez hatalmas fejlődés, mivel Mindszentkállának,
Szentbékkállának saját kútja van. Nagyon hosszú ideig folytak el szennyvizek a saját
ivóvízbázisukba. Hatalmas eredmény volt, hogy sikerült megoldani a település
szennyvízelvezetését, így hozzájárulva a víz tisztaságához. A külterületi vízelvezetéseket is
megpróbálják úgy elvezetni, hogy nagyobb problémák ne jelentkezzenek. Külterületen is meg
kívánják akadályozni a szemétlerakó helyek kialakítását. A túraútvonalon közlekedőktől is
érkezett jelzés, hogy bizonyos helyeken szemét kezd felhalmozódni. A falugondnoki szolgálat
elvégezte a terület jelképes lezárását, figyelmeztető tábla elhelyezését. Lényegesen kevesebb
a kirakott szemét. A település egész területe a Nemzeti Park területe, fokozottan védett
területük is van. A Kővágóörssel határos részen is érintettek a Natura 2000 minősítésben is.
Kell, hogy védjék ezeket a területeket. Nagyon sok védett emlékük van, melyeknek a rendben
tartása mindenki feladata. A növényvédelemmel kapcsolatos problémákról a napokban
beszélgettek. Azt kell, hogy mondja, hogy nem jelentős, és annyira visszaszorult a
növénytermesztés, hogy az ezzel járó károk egyértelműen elhanyagolhatók. Mind a levegő, a
talaj, a vizek alapvetően rendben vannak, problémák nincsenek. A rendőrségi fórumon is
elhangzott a kerékpárút témája. Jelentősen megszaporodott a kerékpárosok száma. A
települést az országosan kiépített kerékpárútvonal nem érinti -, de a felső településeken lévő
szakasz igen. A település szolgáltatókkal való kapcsolata jó. A felmerülő problémákat a
szolgáltatók rövid határidőn belül elhárítják, ha rajtuk múlik. Itt köszöni meg a szolgáltatók
munkáját. Röviden ennyit szeretne ehhez a napirendi ponthoz elmondani.
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
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Keszler Gyula, polgármester: amennyiben valakinek valamilyen közérdekű kérdése,
javaslata van, akkor kéri, azt tegye meg.

Cséri Zoltánné: A vízleolvasással kapcsolatban kérné, hogy aki dolgozik, nincs otthon, nincs
megadva időpont, hogy mikor jönnek leolvasni az órát. Nincs kiértesítés.
Keszler Gyula, polgármester: Jelzi a Bakonykarszt felé az igényt. További kérdés,
észrevétel?
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el – megköszönve az egész éves munkát, a
lakosság megjelenését -, közmeghallgatást 17:00 órakor bezárta.

Kmft.

Keszler Gyula
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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