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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2016. március 23-
án 16:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Keszler Gyula polgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János Ambrus képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a megjelenteket a mai testületi ülésen.  Megállapítja,
hogy a  testületi  ülésen  4  fő  jelen  van,  az  ülés  határozatképes.  Alpolgármester  úr  jelezte
távolmaradását,  igazoltan  van  távol,  munkahelyi  elfoglaltság  miatt.  Javasolja,  hogy  a
napirendi pontok közé, a meghívóban kiküldöttek mellé venne fel a weboldal elkészítése és
karbantartása címmel.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Miért?

Keszler Gyula, polgármester: Azért, mert az elmúlt testületi ülésen arról döntöttek, hogy a
következő ülésen dönteni fognak.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: A következő  ülésen,  de  ez  egy  rendkívüli  ülés.  Készültek
valamivel?

Keszler Gyula,  polgármester: Igen,  tudnának döntést  hozni.  Aki az ismertetett  napirendi
pontokat a kiegészítéssel elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

34/2016. (III. 23.) HATÁROZATA

A 2016. március 23-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  március  23-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1.  Káli-medence  Idősek  Otthona  Mindszentkálla  intézményvezetői  állásra  érkezett
pályázatok elbírálása
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Előadó: Keszler Gyula polgármester
2. Honlap működtetése
Előadó: Keszler Gyula polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Káli-medence  Idősek  Otthona  Mindszentkálla  intézményvezetői  állásra  érkezett
pályázatok elbírálása
Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Most már harmadik alkalommal futnak neki a pályázatnak. Az
előző  két  alkalommal  nem  volt  eredményes  a  pályázat.  A  harmadik  alkalommal  is
pályáztatásra  került  az  állás.  Most  többen pályáztak,  pontosabban  négy pályázat  érkezett.
Ebből  az  utolsó napon egy személy visszavonta  a  pályázatát.  A bizottsági  meghallgatásra
három személy jött el. Kéri a bizottság tagját, jegyző asszonyt, hogy ismertesse a bizottság
állásfoglalását.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy a bizottság meghallgatta a három pályázót, ahol a
képviselő-testület  tagjai  is  részt  vettek,  így  megismerhették  a  pályázókat.  A  bizottság
kinyilvánította, hogy a három pályázó közül kettő az iskolai végzettsége okán nem felel meg a
kiírásnak. Az egyedüli érvényes pályázó Mészárovics István maradt, aki által elmondottak és
a  pályázati  anyagban  szereplők  alapján  úgy  látta  a  bizottság,  hogy  az  intézménynek  az
egészségügyi  ellátása,  illetve  az  ezzel  kapcsolatos  feladatai  talán  biztosabb  jövőképet
jelentenének, de a bizottság álláspontja szerint a szociális ágazatban szükséges ismeretei, az
intézmény  vezetéséhez  szükséges  dokumentációs  feltételrendszer  és  az  igénybevételi
eljárással  kapcsolatos  folyamatok vonatkozásában a  feltettek  kérdésekre  adott  válaszaiban
nem volt egyértelmű, meggyőző. Így a bizottság véleménye az, hogy nem tudja a támogatni a
pályázó kinevezését.

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Kéri  a  véleményeket.  Mindenki
találkozott a pályázókkal, kialakulhatott egy kép, vélemény arról, hogy kire bízná nyugodt
lélekkel az intézmény irányítását.

Fekete Imre, képviselő: Mindnyájan részt vettek a meghallgatáson. Minden pályázó személy
bizonyos időt kapott, hogy elmondhassa mondanivalóját, amit a testület írott formában már
megkapott. Nagyon sajnálják, hogy így alakult, hogy többszöri nekifutásra sem tudnak úgy
dönteni,  hogy  valaki  olyan  személyt  találnának  az  intézmény  vezetésére,  aki  valójában
mindenféle szempontból megfelelne erre a feladatra. Úgy néz ki, hogy nem fog most sem
sikerülni.

Szép László, képviselő: Úgy gondolja, hogy amit a bizottság is javasolt, hogy sajnos az előírt
feltételeknek nem felelnek meg, valóban nem mondtak olyan biztatót, hogy nyugodt lélekkel
azt lehetne mondani, hogy rá lehetne bízni az intézmény vezetését.

Fekete  Imre,  képviselő: Jelenlegi  intézményvezető,  aki  most  nyugállományba  vonul,  rá
nyugodt szívvel bízta az intézmény vezetését, és irányítását. A képviselő-testület továbbra is
erre szeretne törekedni, hogy teljesen jó kezekben legyen az intézmény akár az egészségügyi,
akár a szociális vonalon.
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Keszler  Gyula,  polgármester: Van-e  további  vélemény?  Elmondja,  hogy  a  volt
intézményvezetővel  nyugodt  lélekkel  tudta  működtetni  az  Önkormányzat  az  Otthont.
Szakmailag magas színvonalú munka folyt,  amit elismertek. Ennek a munkának a további
biztosítása az egyik legfontosabb elvárása, ezt nem látták a pályázókban. Egyetért a bizottság
állásfoglalásával. 
Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítsa,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

35/2016. (III. 23.) HATÁROZATA

Intézményvezetői állásra kiírt pályázatok elbírálásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla  intézmény intézményvezetői  munkaköre  betöltésére  kiírt  pályázati  eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.

Felkéri polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat tájékoztassa.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: azonnal

Keszler Gyula, polgármester: Mivel eredménytelennek nyilvánították a pályázati eljárást,
így  újra  ki  kell  írni  az  intézményvezetői  állásra  a  pályázatot.  Kérdezi,  hogy a  pályázati
kiíráshoz kíván-e előterjesztést tenni?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: változatlan tartalommal történne a pályázati kiírás. Kiszámolták az
új határidőket. A benyújtási határidő április 28., elbírálási határidőnek május 11-ét adták meg.
Legkorábban május  15-étől  lenne betölthető.  Úgy szólna az időtartam, hogy május  15-től
2021. május 14-ig, öt év időtartamra. Még ugyanúgy, mint az előző pályázatot megjelentetnék
a naplóban.

Kiss János, képviselő: Szakmai újságban is meg kellene jelentetni.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Korábban ez valóban így volt,  Szociális  Közlöny néven.  Nem
tudja,  hogy van-e  olyan  egészségügyi  szaklap,  ahol  lehetne.  Megpróbálnak  keresni  ilyen
újságot.

Keszler Gyula, polgármester:  Kéri, hogy nézzenek utána, hogy van-e ilyen egészségügyi
ágazatban megjelenő  folyóirat,  és  a  pályázatok  befogadására  alkalmas.  Aki  az  ismertetett
pályázati kiírással egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4



MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

36/2016. (III. 23.) HATÁROZATA

Intézményvezetői pályázat kiírásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázatot ír ki.
A pályázati felhívás tartalmát az előterjesztés szerint elfogadja. 
A pályázók  meghallgatása  és  a  pályázatok  véleményezése  céljára  az  alábbi  összetételű
bizottságot hívja össze:
- Németh László, alpolgármester
- Pordán Katalin, szolgálatvezető (Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat)
- dr. Szabó Tímea, jegyző
A Képviselő-testület  a  pályázati  felhívást  a  kötelező  közzétételi  helyeken  túl  az  alábbi
fórumokon kívánja megjelentetni:
 - Veszprém Megyei Napló
- egészségügyi szaklap.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: a pályázati felhívásban foglaltak szerint

Kiss János Ambrus, képviselő: Kéri, hogy a naplóban megjelenő hirdetést kiemelve kérjék,
mert beleolvadt a többi hirdetés közé.

Keszler Gyula, polgármester: igyekeznek ezt így megrendelni.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: ehhez a napirendi ponthoz szeretné azt elmondani, hogy eddig
részben  szerencsés  helyzetben  voltak,  mert  a  felmentési  idejét  tölti  az  intézményvezető
asszony, de a vezetői megbízása az március 31-ig szól. Biztosított a feladatellátás, viszont van
a törzskönyvi nyilvántartás, ahol valamennyi költségvetési szerv szerepel, többek között úgy,
hogy ki  a  vezető,  és  mi  a  jogviszonyának  a  vége.  Biztos  abban,  hogy az  Államkincstár
március  31-ét  követő  néhány  napban  jelentkezni  fog,  hogy  lejárt  a  vezetői  kinevezés,
nevezzék meg, hogy ki a vezető. Gyakorlatilag ezt intézmény szintjén megbeszélték, hogy a
munkaköri leírásában a helyettesítéssel megbízott személy az, aki ellátja ezeket a feladatok,
amíg  nem  sikerül  betölteni  az  intézményvezetői  posztot.  Amennyiben  az  Államkincstár
határozatot kérne, erre az esetre arra gondolt, hogy mondja ki a Képviselő-testület, hogy arra
az időre, amíg nem sikerül betölteni a vezetői állást, a munkaköri leírásában ezzel megbízott
Kissné Egyed Margit látja el a vezetői feladatokat.

Keszler Gyula, polgármester: ugyanazon jogkörökkel, mint a kinevezett vezető?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: A munkaköri leírásában a helyettesítéssel megbízott Kissné Egyed
Margit látja el ezeket a feladatokat. Úgy gondolja, hogy a közalkalmazotti törvény nem ismer
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ilyet,  hogy megbízott  vezető,  legalábbis  a  szociális  ágazatban  ilyen  nincs.  Ezt  nem látja
máshogyan megoldhatónak. 

Keszler  Gyula,  polgármester:  Erre  az  időszakra  jár  vezetői  pótlék  a  helyettesítő
személynek?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem kinevezett intézményvezető. Ha a kérdés arra irányul, hogy
szeretnék-e kompenzálni valamilyen módon az ezzel neki okozott plusz terhet? A következő
április ülésre ebből készülni fog, hogy milyen formában tudja az Önkormányzat honorálni.
Nem kinevezett intézményvezető, így nem tudnak vezetői pótlékot adni. Biztos benne, hogy
valamilyen más jogcímen ez rendezhető.

Fekete  Imre,  képviselő:  Azt  gondolja,  hogy nagyon  célszerű  lenne,  mivel  jelentős  plusz
munkát jelent, azt valamilyen módon honorálni szükséges az ő számára.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Készül ebből a következő ülésre. De ettől függetlenül mondja ki a
Képviselő-testület, hogy ő látja el a vezetői feladatokat.

Keszler Gyula, polgármester: Aki a jegyző asszony javaslatát elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

37/2016. (III. 23.) HATÁROZATA

Intézményvezetői feladatok ellátásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  az
intézményvezetői  állás  sikeres  betöltéséig  a  munkaköri  leírásában  az  intézményvezető
helyettesítésével megbízott Kissné Egyed Margit látja el az intézményvezetői feladatokat.

2. Honlap működtetése
Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester:  Előzményként  elmondja,  hogy  az  előző  testületi  ülésen
tárgyalták  a  weboldal  elkészítésének  ügyét.  Szükséges,  hogy  rendbe  tegyék  a  honlapot.
Szakmailag a jelenlegi honlap kevésnek bizonyul. A naprakészség is gondot okoz. A jelenlegi
weboldal szerkesztő egy katona ember, aki az elmúlt időszakban hosszú időt töltött, illetve
tölt távol a családtól, és a lakhelyétől. Mindig nem tudnak rá számítani, ez a naprakészséget
jelentősen hátráltatja. Az úrral beszélt, ezeket a dolgokat egyeztették, és jelezte, hogy ebben
az Önkormányzat váltani kíván. Szeretnének a naprakészségen javítani,  tartalmi és formai
megjelenésében változtatni.
Három ajánlatuk volt, erről megbeszéléseken többször beszéltek. Egy révfülöpi úr ajánlatot
adott.  Vele a  közadattár  révén már szerződésben vannak.  A másik a  zánkai,  és  egy helyi
érdekeltségű  személy  adott  árajánlatot.  Többször  foglalkoztak  ezzel  a  javaslattal,  úgy
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gondolja,  hogy most  már  olyan  helyzetben  vannak,  hogy  tudnak  dönteni  ahhoz,  hogy  a
weblapot rövid időn belül újra tudják alakítani, és tartalommal feltölteni. 
Kéri a véleményeket.

Fekete  Imre,  képviselő: Ismerik  az  árajánlatokat.  Kettő  hasonló,  aki  kilóg  a  sorból,  aki
jelentősen kisebb összegben jelölte meg az árat. Első hallásra azt gondolná az ember, hogy
célszerű lenne anyagi okokra hivatkozva azt választani, aki a legkedvezőbb árajánlatot tette.
Arra is lehetne gondolni az első hallásra, hogy akár a helyi is lehetne. Nem szabad gyorsan
határozni, hanem hogy akivel már jelenleg szerződésben van az Önkormányzat, az árajánlata
nem a legkedvezőbb,  de  a  biztonságot  figyelembe véve,  azt  gondolja,  hogy talán őbenne
kellene gondolkodni. 

Keszler Gyula, polgármester: További vélemény?

Kiss  János  Ambrus,  képviselő:  Beszéltek  több  alkalommal  a  helyi  személyről.  Abban
maradtak utoljára, hogy a polgármester úr beszél vele, hogy bizonyos aggályokra ad választ. 

Keszler Gyula, polgármester: Felhívta az urat, kérte, hogy erősítse meg a véleményét, ami
megtett.  A képviselő  úr  véleményéhez  ott  kapcsolódna,  hogy  a  családi  életükben  olyan
változás  van,  hogy  rövid  időn  belül  hosszabb  időre  elköltöznek  a  településről.  Nem  is
tudnának vele itt helyben kapcsolatot tartani. Kötetlen beszélgetésükkor az a vélemény alakult
ki, hogy a már szerződéssel bíró Herczeg Zoltánnal próbáljanak meg szerződést kötni. Ezt a
javaslatot terjeszti be, hogy aki egyetért azzal, hogy Herczeg Zoltán ajánlatát fogadják el a
honlap készítésére, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Szép László, alpolgármester: Erről nem hallott, hogy így nem lenne biztosított a dolog. Így
akkor megváltozik az egész. Legyen az, aki eddig is csinálta a munkát.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ezt nem lehet határozott időre kötni?

Keszler  Gyula,  polgármester:  ha  nem  felelne  meg,  vagy  változtatni  kívánnak,  akkor
felmondják a szerződést. Fontos az, hogy jól működő, kinézetre is megfelelő és tartalmában
nem kifogásolható honlappal rendelkezzenek. A legnagyobb gondot nekik az jelenti,  hogy
nem naprakész. A Balogh úr személyét illetően azért volt olyasfajta észrevétel, hogy kétségek
vannak a naprakészségével.  A megbeszéléseken az kristályosodott ki, hogy a Herczeg Zoltán
ajánlatát kellene elfogadni. A révfülöpi polgármester úr is pozitív ajánlást adott a személyről.
A Hivatal részéről is pozitív véleményt kapott.

Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Herczeg  Zoltán  ajánlatát  fogadják  el,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

38/2016. (III. 23.) HATÁROZATA

Honlap működtetéséről
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Herczeg Zoltán mérnök
informatikus (8256 Ábrahámhegy, Patak út 44.) által benyújtott  árajánlatot Mindszentkálla
település honlap elkészítésére és karbantartására. A honlap elkészítés díja 190.000 Ft, a honlap
karbantartás díja 4.000 Ft/óra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: április 20.

Keszler Gyula,  polgármester: Tájékoztatja  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy a  Veszprém
Megyei  Kormányhivatal  részéről  érkezett  törvényességi  felhívás  a  helyi  építési  szabályzat
hiánya miatt, melyet röviden ismertet.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Erről a következő áprilisi testületi ülésre készül előterjesztés.

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy a honlapra vonatkozó ajánlat milyen összegről
szólt.

Fekete Imre, képviselő: 190 e/Ft volt az ajánlat.

Keszler  Gyula,  polgármester:  Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  a
polgármester a rendkívüli ülést 16:28 órakor bezárta.

kmft.

Keszler Gyula     Dr. Szabó Tímea
polgármester           jegyző
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