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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2016. szeptember 23-
án 16:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

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

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző
Kis Tóth Diána intézményvezető

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Keszler Gyula, polgármester: Köszönti  a testületi  ülésen megjelenteket, jegyző asszonyt,
hivatal munkatársait és intézményvezető asszonyt.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő
jelen van, az ülés határozatképes. Szép László képviselő úr jelezte távolmaradását munkahelyi
elfoglaltság  miatt.  Külön  köszönti  intézményvezető  asszonyt,  mivel  első  ízben  van  jelen
testületi  ülésen.  Kívánja,  hogy tudjanak  együtt  dolgozni,  és  a  napirendi  pontnál  megkéri
bővebb tájékoztatásra.  Javasolja a meghívóban jelölt napirendi pontok tárgyalását. 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

A 2016. szeptember 23-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

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

I.  A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

II. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2015. évben 
végzett munkáról, a 2015. évben végzett szakmai munka eredményességének fenntartói 
értékelése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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III. Mindszentkálla Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

IV. Háziorvos beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

V. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat 
benyújtása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

VI. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

VII. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

VIII. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

IX. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

X. Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére tett 
árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

XI. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évre
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: A napirendi pontok előtt a testület által hozott határozatokról
szóló  jelentést  tárgyalják.  Megkapták  az  előterjesztést.  Kérdezi,  hogy  az  előterjesztéshez
kinek van véleménye, javaslata?

Amennyiben nincs, aki a lejárt határozatokról szóló jelentést 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

78/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 
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Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I.  A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi pénzügyi ügyintézőt, jegyző asszonyt, hogy van-e 
szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez kapcsolódóan?

Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nincs kiegészítése.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,
vélemény?

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi és jelzi, hogy az valószínűleg a rendelettervezetben
egy nullával elírás történt.

Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: valóban az elírás.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Kérdezi,  hogy  az  ütemtervben  két  hónapnál  szerepel
magasan kiugró összeg, ez mit takar?

Pappné  Czilli  Orsolya,  pénzügyi  ügyintéző: Az  a  tartalék  összege,  mely  jelen  esetben
11.952 e/Ft, amit nem 12 hónapra osztott fel, hanem betette két hónapra. A tartalék a kiadási
előirányzatok között szerepel. A bevételi oldalon megvan a főösszeg, annak a megvannak a
kiadási párjai, amiket lefinanszíroznak a bevételekből, és ha még marad maradvány, azt teszik
be tartalékba. A tartalék összege nem konkrét kiadás, hanem csak egy előirányzat számla, és
annak az összegnek ott szerepelni kell. Az összesennek annyinak kell lenni, mint amennyi a
főösszeg. Ezek tervszámok.

Keszler Gyula, polgármester: További kérdés, észrevétel?

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: A beruházásoknál  szereplő  345  e/Ft-os  összeg  milyen
fűnyírót takar?

Pappné Czilli Orsolya, képviselő: Közfoglalkoztatás keretében került megvásárlásra.

Keszler  Gyula,  polgármester: Elmondja,  hogy  a  közfoglalkoztatás  keretében  a  bérhez
viszonyítva kapnak egy összeget, amit eszközökre lehet felhasználni.  Az egyeztetés után az
összeget fűkasza beszerzésére használták fel. Kézi szerszámok már megfelelő számban állnak
rendelkezésre. A traktor utáni kaszáról van szó.
További kérdés?

Amennyi nincs, aki a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet – az elhangzott
pontosításokkal együtt – elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

 6/2016. (X. 05.) sz. önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 
1/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

II. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2015. évben 
végzett munkáról, a 2015. évben végzett szakmai munka eredményességének fenntartói 
értékelése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Ismét köszönti az intézményvezető asszonyt. Első ízben vesz
részt  a  képviselő-testületi  ülésen.  Amikor intézményvezető asszonnyal  utoljára  találkozott,
akkor kérte, hogy néhány gondolatot mondjon el az ülésen a tapasztalatairól, az indulásról az
elképzelésekről.

Kis Tóth Diána, intézményvezető: Kicsivel könnyebb helyzetben van. Elmondja, hogy az
elmúlt  két  hónap  elteltével  úgy  gondolja,  hogy  egyre  inkább  érzelmileg  kötődik  az
intézményhez  és  a  lakóihoz.  Nagyon  örül  a  tevékenységnek.  Folyamatos  a  figyelemmel
kísérése az intézmény napi életének, a szakmai munkának a jogszabályok szerint. Számára az
egészségügyi, az ápolási, mentális és egyéb szegmensek nagyon fontosak. Jelenleg betöltött
férőhely 24, 1 fő van kórházban hosszabb ideje. Úgy ítéli, hogy nagyon jó az együttműködés
a kollégák és a szerződéses partnerek között. Lakók nagyon aranyosak. Előgondozás történt,
folyamatos az érdeklődés az intézmény felé, jelenleg 6 várakozó van, nagyon sok érdeklődő.
A családias,  kis létszámú, zöldövezeti  paraméter sokaknak szimpatikus. Elmondja, hogy a
házirend, a szakmai program, és az szmsz szövege módosítás-tervezete elkészült. Azért nem
került  a  testület  elé,  mert  még  előtte  az  érdekképviseleti  fórum  elé  kell  terjeszteni,  az
folyamatban  van.  Mentálhigiénés  foglalkozások  elindultak.  Ismerteti  a  szervezett
programokat.  Térítési  díjak  beszedése  rendben  van.  A  működési  nyilvántartásban
hiányosságok  voltak,  de  ezek  is  megoldódtak.  Elmondja,  hogy  az  új  lakó  beköltözött.
Hozzátartozókkal  fokozatosan  megismerkedett.  A  lakószobák  tekintetében  egy  szobát
ápolásszakmai szempontból nagyobb ápolási igényű szobát alakítottak ki. ANTSZ ellenőrzés
megtörtént, rendben találtak. Dohányzási szabályzatot elkészítette már. Jelezték a veszélyes
hulladék  elszállítása  nem  megfelelő.  Ennek  elszállítására  két  be  árajánlatokat.  Szakmai
korrigálni valók közül javasolja,  hogy az intézményi  térítési  díjnál nagyon fontos,  hogy a
leosztott összegnek meg kell felelnie a havi összeg 1/30-ad részének, ami nem felelt meg.
Távollét  esetén  máshogyan  kell  számolni  a  térítési  díjat.  Ezek  javítani  kellett.  Működési
engedélyt ki kell függeszteni a faliújságra. Hiányzó szabályzatok vannak, amelyek a fenntartó
feladata, melyet rendelet ír elő, illetve lehet, hogy a Hivatalnál megvannak, ezt egyeztetni
szükséges. A szakmai munka rendben folyik, abszolút nincs rossz helyzete. Elmondja, hogy a
kazán szervizelése megtörtént,  rendben volt  minden.  A belső mennyezet  a  folyosón és az
egyik szobában leszakadt, ami ideiglenesen megoldódott. Sajnálatos, hogy a pályázat nem lett
pozitív elbírálású,  mert elkelt  volna a  tető cseréje,  az álmennyezet kialakítása,  mely fűtés
szempontjából  költségkímélőbb.  Mivel  demens  betegek  is  kerülnek  hozzájuk,  és  ezzel
kapcsolatban javasolná, hogy a régi kaput jó lenne visszahelyezni, célszerű lenne, megelőzvén
az eltűnéseket. A nővérszobát átrendezték, van egy zárható szekrény. Fürdőszobát is jelezné
felújításra, bár az még bírja. Nagyon szeretné, ha egy kicsit szépítenék a lakók környezetét, pl.
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székek cseréje stb. Jelzi, hogy a linóleum is már elhasználódott. A telefon viharos időben nem
működik, és nagyon halk, nehéz a kommunikáció. Ismerteti a várható, intézendő teendőket.

Keszler Gyula,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Kérdezi,  hogy az  elmondottakkal
kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?

Németh  László,  alpolgármester: Érthető  kérések,  amik  az  intézmény  belső,  ill.  külső
javítására célzó intézkedések lennének. Nyilván az elmúlt  években is  azért  volt  fokozatos
vagy éppen nem túl tempós, mert a költségvetés nem biztos, hogy mindig megengedi. Mindig
vártak arra, hogy majd pályázatból tudják megoldani. Az intézménynek van költségvetése,
amiből  nem  vehetnek  el.  Ezekből  lehet  megtakarításokat  eszközölni,  amikből  azokat  a
beruházásokat, amelyek szükségesek, meg lehet tenni. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat
sem  rázná  meg  a  fejét  nemlegesen,  ha  olyan  probléma  lenne,  aminek  az  elhárítása
nélkülözhetetlen.

Kis  Tóth Diána,  intézményvezető: Még nem látta  a  költségvetést.  Ha látja  az  összeget,
akkor el lehet dönteni mi a prioritás.

Keszler Gyula, polgármester: További vélemény, kérdés?

Fekete  Imre,  képviselő: Köszöni  a  tájékoztatást.  Úgy  gondolja,  hogy  az  önkormányzat
megad minden segítséget a lehetőségekhez képest. Sok sikert kíván a munkájához.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Annak  idején  beszéltek  az  intézmény  fennállásának
évfordulójának megünnepléséről, ami elmaradt. Meg kellene tartani. 

Németh László, alpolgármester: Átmeneti időszak volt. Visszatérnek rá. 

Keszler Gyula,  polgármester: Köszöni  az  eddigi  munkát.  Zökkenőmentes  volt  a  váltás.
Egyetért abban, hogy nem volt egyszerű az intézményvezető váltás. Vannak dolgok, amik egy
kicsit  háttérbe  szorultak,  ami  számára  most  elfogadható  és  érthető.  Legfontosabb feladat,
hogy az intézményt megismerje. Ismerik a hiányosságokat, olyan szempontból meghatározó,
hogy  szakmai  szempontból  mit  tart  fontosnak.  Beszéltek  már  az  akadálymentesítésről.
Eljutnak oda, hogy az intézmény működésében a pénzügyi hátteret is biztosítsák. Most már
lehet látni a háromnegyed évnél, hogy melyek azok a költséghelyek, ahonnan átcsoportosítás
lehetséges,  és  kisebb  feladatok  az  év  végéig  megoldhatóak.  Kéri  a  hivatal  segítségét,  az
információk  átadásában.  Javasolja,  hogy  térjenek  vissza  az  évforduló  megünneplésének
szervezésére. Nincs negatív tapasztalata az intézmény működésével kapcsolatban.

Aki az intézmény beszámolóját 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

79/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolójának elfogadásáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény 2015. évben végzett munkájáról, és a 2015. évben végzett szakmai
munka eredményességének fenntartói értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

III. Mindszentkálla Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: A tájékoztató alapján nem volt javaslat az elmúlt időszakban,
így  érdemben  nem  volt  mit  megtárgyaljon.  Létrejött  egy  egyesület,  ami  kézzelfogható
tevékenysége  egy  kiadvány  megjelentetése  volt,  ez  gyakorlatilag  az  értéktárba  is  felvett
értékeket is részben tartalmazza. Valahol ezzel az egyesülettel a bizottságnak a kapcsolatot fel
lehetne venni. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás?

Németh  László,  alpolgármester: Az  a  problémája  az  értéktárral,  hogy  tudna  hasonló
programokat  most  mondani,  amik  alapvetően megszületnek,  és  azon kívül,  hogy van egy
értéktár bizottság, és érkeznének javaslatok, és lennének több értéke Mindszentkállának, de
ezen  kívül  nem történik  semmi.  Nagyon  sok  ötlet  él,  mai  működik,  csak  alapvetően  ez
adminisztráció.  Addig,  amíg  arról  szól  az  értéktár,  hogy tettek  javaslatot,  és  bekerült  az
értéktárba, az nagyon kevés.

Keszler  Gyula,  polgármester: Ezeket  az  értékeket  meg  lehet  jeleníteni  egy  kiállítás
keretében is. Aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

80/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési  Értéktár Bizottság
beszámolóját elfogadja.

IV. Háziorvos beszámolója a 2015. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Elmondja, hogy a doktornő jelezte, hogy nem tud részt venni 
az ülésen. Kérdezi, hogy beszámolóhoz kapcsolódva van-e kérdés, észrevétel?

Németh László, alpolgármester: A doktornő jelzett egy-két problémát a rendelőbe. Ebben
tudnak-e segíteni?

Keszler  Gyula,  polgármester: Igen  tudnak  segíteni,  eddig  is  megoldották  ezeket  a
problémákat. Ő kérte, hogy szedje össze azokat a dolgokat, amelyek a munkáját úgy érzi,
hogy nehezítik azért, hogy ezeket lássák.  Gond az, hogy az elmúlt években is megoldották
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ezt,  mivel  nem  naponta  van  fűtve  a  helyiség,  és  kell  idő,  hogy  átmelegedjék.  Volt  egy
villanykályha, amit beállítottak az elmúlt évben, melyet az idei évben is biztosítani tudják. A
nyílászárók  cseréje  szükséges,  ezért  is  adtak  be  pályázatot.  Az  időszakos  problémák
megoldása megtörtént.  Az elmúlt  években cserélték a váróhelyiségben a fűtőtestet,  tehát a
váróban a hőmérséklet a szimpla üveg ellenére is jó. A működést veszélyeztető probléma az
orvosi  rendelésben  nincs.  Úgy értékeli,  ami  egyezik  a  doktornő véleményével  is,  hogy a
háziorvos és az Önkormányzat között élő, működő kapcsolat van. Köszöni az önkormányzat
segítségét. A településen a háziorvos munkáját elfogadják, alapvetően nincs olyan panasz, ami
a doktornő munkájával kapcsolatos lenne. Az otthonban végzett tevékenysége is megfelelő, jó
az együttműködés. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Elmondja, hogy a konvektor jelenleg 60%-os hatásfokkal
működik.  Ha  pályáznak,  akkor  ezt  is  bele  kellene  kalkulálni,  mert  nem  mindegy,  hogy
mennyit fűtenek el. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy nem biztos, hogy a pályázatról le kell mondani,
ugyan megjelent az a lista, hogy kinek a kérelmét támogatják, de az utóbbi években gyakorlat
az is, hogy ezeknél a pályázatoknál nem kapnak nemleges értesítést sem. Decemberben, ami
még bennmarad pénz, abból még szoktak támogatást adni. 

Keszler Gyula, polgármester: Aki a háziorvosi beszámolót 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

81/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Háziorvosi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvos beszámolóját a 2015.
évben végzett tevékenységről elfogadja.

V. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat 
benyújtása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester: Elmondja,  hogy  újra  lehet  pályázni,  lényegesen  nagyobb
mennyiségre.  46  m3 famennyiségre  van  pályázati  lehetőség.  Önerő  biztosítására  nincs
szükség. Fa kiszállítása csak a költség. A pályázathoz csatlakozni kell. A rendeletalkotásnál
kell odafigyelni, hogy milyen rendszert állítanak fel, hogy kik lesznek jogosultak a szociális
tűzifára. 

Németh László, alpolgármester: Igen csak azt kell eldönteni, hogy csatlakozzanak. Amikor
elkészül a rendelet, akkor minden házhoz kimegy egy szórólap, hogy lehetőség van igényelni.
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Fekete Imre, képviselő: fokozatosan arra oda kellene figyelniük, hogy azok a személyek,
akik nagyon idősek, alacsony a nyugdíjuk, lehetőséget kell adni, hogy azok is részesüljenek. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Rendeletalkotásnál  erre  nagyon  oda  kell  figyelni.  Aki  a
pályázat benyújtásával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  46  m³
mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A tűzifa
szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
 
A  pályázatban  vállalt  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati
adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

VI.  Az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  meghatározásáról  szóló  önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszony kiegészítését.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Tényeket foglalnak rendeletbe, mivel jogalkotási kötelezettségük
van.

Keszler Gyula, polgármester: Ezzel már korábbi ülésen foglalkoztak. Kérdezi, hogy van-e
ehhez  észrevétel?  Amennyiben  nincs,  aki  a  rendeletet  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

VII. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszony kiegészítését.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Úgyszintén  jogalkotási  kötelezettség,  magasabb  szintű
jogszabálynak  megfeleltetés  okán  módosítják.  Két  nagy  területe  van,  az  egyik  a
Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  Zrt-nek  a  rendeletbe  foglalása,  másrészt  a  szelektív
hulladékgyűjtés kapcsán történt változásnak az átvezetése a rendeleten.

Keszler  Gyula,  polgármester: Aki  a  rendelet-tervezetet  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI. 21.)

önkormányzati rendelete módosításáról

VIII. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester: Megkapták  az  előterjesztést.  Ismét  kéri  a  jegyző  asszony
tájékoztatását.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Magasabb  szintű  jogszabálynak  való  megfeleltetés  miatt
szükséges, amit meg kell határozni, az az a díj, amit szeretnének kiszabni filmforgatás esetén.
Az előterjesztésben szerepel a maximálisan kiszabható díjtétel. 

Keszler Gyula, polgármester: köszöni a kiegészítést. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti
díjtételek elfogadását. Az elmúlt években nem volt példa, hogy ilyen jellegű kéréssel kereték 
volna meg az Önkormányzatot. Van-e valakinek más észrevétele, javaslata?
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Németh László, alpolgármester: Arról beszélgettek már az elmúlt időszakban, hogy vannak
közterületek, amelyek nem filmforgatás szempontjából vannak igénybe venni, azokat lehetne
esetleg módosítani.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Kérdezi, hogy készítsenek díjfelülvizsgálatot?

Keszler Gyula, polgármester: Igen, készüljenek arra, hogy a közterülethasználati díjaknak a
felülvizsgálata történjen meg. 

Aki a rendelet-tervezetet az elhangzott javaslattal elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelete

 a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete
módosításáról

IX. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszony kiegészítését.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: A helyi  jogrendszer  áttekinthetőbbé  tétele,  a  már  felesleges
rendeletek hatályon kívül helyezése a cél.

Keszler  Gyula,  polgármester: Aki  a  rendelet-tervezet  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2016. (X. 05.) önkormányzati rendelete

Egyes Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

X. Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére tett 
árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula,  polgármester: Elmondja,  hogy nem rendelkeztek  HÉSZ-el.  Az általános
építési szabályok és a Balaton tv. rendelkezései voltak a mérvadók, és ez alapján működtek.
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Az  elmúlt  időszakban  többször  kaptak  törvényességi  felhívást,  hogy  ennek  pótlásáról
gondoskodjanak. Eljutottak odáig, hogy előző testületi ülésen árajánlat kérésről határoztak.
Árajánlatot  három  cégtől  kértek,  melyek  megérkeztek.  Most  a  további  lépésekről  kell
határozni. Kéri a véleményeket. 

Fekete Imre, képviselő: Mindenki olvasta az árajánlatot. A VÁTERV már foglalkozott ezzel
a jellegű feladattal, és kedvezőbb az ajánlata is. Úgy gondolja, hogy ezzel kell foglalkozni,
mert  nem lehet halogatni.  Erre  kell  forrást  teremteni,  hogy el  tudják készíteni  a tervet.  A
településnek ez fontos érdeke. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Az elmúlt ülésen arról volt szó, hogy azzal tisztában vannak,
hogy  ezt  meg  kell,  hogy  tegyék.  De  anyagi  források  miatt,  amíg  nincs  olyan  lehetőség
pályázat révén, hogy erre az összeget előteremtsék, addig esélyük sincs. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Ismerteti  az  árajánlatokat.  A Váterv  volt  az  a  cég,  aki
korábban  a  település  elképzeléseit  összefoglalta,  csak  az  nem  került  elfogadásra.
Rendelkezésükre áll néhány munkaanyag, és ez lehetőséget ad arra, hogy a terv készítésére a
kedvezőbb ajánlatot adta. 

Németh  László,  alpolgármester: Az  árajánlatok  közül  bármelyik  ajánlatot  nézik,  azt  a
minimális tartalékukat is - ami esetlegesen egy pályázati önrész - elviszi. Alapvetően, ha nincs
az ingatlaneladásból származó bevételük, akkor az Önkormányzat költségvetése nulla, nincs
tartalék.  Akkor azt  mondták,  hogy az  ingatlaneladásból  nem fognak olyan jellegű kiadást
finanszírozni, ami nem látható, és valamikor nem hoz bevételt. Az lenne jó, ha a rendezési
tervet, ha úgy tudnák megcsinálni, azok az érdekelt felek, akiknek nem mindegy, hogy húznak
vonalat, azok az emberek azt mondanák, hogy azért, hogy legyen rendezési terve a falunak,
akkor megfinanszírozzák ezt az összeg. Két utat lát, de három lehetőség van. Az egyik az,
hogy elfogadják és azt a pénzt,  ami most  rendelkezésre áll,  abból ezt  lefinanszírozzák. A
másik  lehetőség  az,  hogy  elfogadnak  egy  árajánlatot,  de  addig  nem  lépnek,  amíg  az
érintettekkel nem beszélnek, hogy esetleg mennyivel járulnának hozzá, aki érdekeltek ebben,
és esetleg az ötleteiket figyelembe véve készüljön el. Írna a Kormányhivatalnak levelet, hogy
foglalkoztak  a  kérdéssel,  kiválasztanák  a  legolcsóbb  ajánlatot,  de  az  Önkormányzat
költségvetéséből  úgy  nem  tudják  megfinanszírozni,  hogy  utána  biztosítva  érezzék  az
Önkormányzat  működését.  Nincs  semmi  kifogásuk,  segítsék  az  Önkormányzatot,  hogy
valamilyen pályázati úton ezt az összeget meg tudják pályázni.

Keszler  Gyula,  polgármester: Amikor  döntöttek  a  felszíni  vízelvezetésről,  akkor  a
felsorolásban benne volt a rendezési terv is. Ezt felettes szervek biztosították, erre nem tudnak
hivatkozni. Ez nem állja meg a helyét. Az elmúlt 10 évben végigcsinálták, hogy nem volt
rendezési  tervük.  Sok  szempontból  lehet,  hogy  sokan  úgy  ítélték  meg,  hogy  nem  volt
számunkra rossz. Az élet azt igazolta, hogy szükséges lesz szabályozni a településnek néhány
dolgát. Nagyon sok új tulajdonos jelent meg a településen, akik különböző dolgokat kívánnak
itt megvalósítani. Jelen helyzetben, így az OÉSZ a mérvadó. Úgy gondolja, hogy nekik is
felelősségük  lenne az,  hogy eldöntsék,  hogy melyik  területeket  tartják  elfogadhatónak pl.
üdülőterület, ipari létesítmények stb. Szabályokat kell meghatározni. Azt tartaná célszerűnek,
hogy járják körbe az érintetteket, hogy van-e olyan, aki ezt a tervet finanszírozásával közre
tudna működni. Járható útnak tartaná. Javasolná is, hogy két személyt bízzon meg a testület,
akik végigjárnák a  potenciális  érdekelteket,  hogy van-e szándék ennek a finanszírozására.
Annyit ki tudnak mondani, hogy számukra a legkedvezőbb ajánlat a VÁTERV ajánlata. Van-e
arra lehetőség, hogy az összeget megfinanszírozzák ennek a létrejöttét. 
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Németh  László,  alpolgármester: Az  a  baja  ezzel  a  rendezési  tervvel,  hogy  ez  annyira
szakma, hogy szerinte ők nagyon picik ahhoz, hogy itt bármit tegyenek. Úgy gondolja, hogy
akik tárgyalnak velük, azok sokkal többet tudnak erről a dologról, mint ők. Ahhoz, hogy bárki
bármit csináljon, ahhoz nyilván szerződést kell kötni. A szerződéskötés arról szól, hogy az
összeget ki kell fizetni. Ők elmehetnek beszélni bárkivel, nincs kézzelfogható papírjuk arról,
hogy miről  beszélnek.  Ha a jelen helyzet  azoknak, akik most bármit is  csinálnak,  már itt
kopogtatnának, hogy változtatni kell. Nagyon nehéz kérdésnek tartja. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem túl szoros határidővel tárgyalják ezt. Nagy kérdésről van szó. 
Ez kötelező, ezt meg kell oldani.

Keszler Gyula, polgármester: erre szakmailag nincsenek felkészülve. A szakemberek az ő
elképzelésüket  az  elvek  alapján  sorba  állítja,  megfogalmazza.  Az  elképzelést,  hogy  mit
szeretnének  a  településről  azt  nekik  kellene  meghatározni.  Azt  látja,  hogy gomba  módra
szaporodnak a kőkerítések, ami esztétikailag, funkcionálisan egyre több problémát vet fel a
településen. De ezt nem tudják megfogalmazni, hogy a célokat hogyan rakják össze, ezért
lenne szükség szakemberre. 

Németh László, alpolgármester: Az elkészült dolgokat nem tudják azzal a rendezési tervvel
visszacsinálni. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Véleménye, hogy jöjjön ide valaki, hogy mondja el, hogy
ezzel kapcsolatban milyen lehetőségeik vannak. 

Németh László, alpolgármester: Ahhoz hogy lejöjjön a szakember, ahhoz szerződést kell
kötni. Most arról döntenek, ha bárkit is választanak, és megkötik a szerződést, akkor kifizetik.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ahhoz hogy leüljenek átbeszélni a részletek, az biztos, hogy nem
kerül pénzbe. De ez a megbeszélés arra nem lesz alkalmas, hogy pl. kimenjenek a faluba hogy
ide meg ide ezt lehet-e.  Még egy kisegítő megoldás, hogy mivel önkormányzati főépítészt is
kell  majd  alkalmazni  arra  az  időre,  amíg  a  terv  készül,  esetleg  ebbe  az  előzetes
munkálkodásba be lehetne vonni. 

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Ez  a  főépítész  tudna  információt  adni  a  rendezési  terv
elkészítésével kapcsolatban? Nem tudnak konkrétumokat, hogy milyen lehetőség van.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Azért kell a tervező, hogy abban is segítsen, hogy merre menjenek.

Németh  László,  alpolgármester: Akkor  még  meg  kell  bízni  valakit  pluszba,  ami  plusz
költség ezen felül?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen.

Keszler Gyula, polgármester: Az Önkormányzatnak már volt kapcsolata a Váterv-vel. Arról
kellene tájékoztatni őket, hogy foglalkoztak a rendezési terv előkészítésével, az ajánlatukat
nagyon kedvezőnek találta, segítséget kérnének a további döntéshozatalhoz. Ez járható úr?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen.
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Németh László, alpolgármester: Javasolja, hogy ha bármikor elkezdik ezt, akkor kell egy
főépítészt alkalmazni. Az sem lenne baj, ha egy ilyen tartalmú megkereséssel egy hozzáértő
főépítészt megkeresnének azzal, hogy esetleg megbízzák a munkával. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezt a főépítészt, csak arra az esetre vetette fel, ha nem tudnának
érdemi  információra  szert  tenni  az  előkészítéshez.  A HÉSZ  elkészítésének  folyamatába
muszáj  főépítészt is bevonni. Az ajánlatok között is van olyan, aki ilyen tevékenységet is
ellát. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Kötetlen  beszélgetésre  meg  lehet  hívni  ilyen  szakembert.
Javasolja, hogy levélben keressék meg a Váterv Kft-t azzal, hogy ajánlata a legkedvezőbb, de
döntés előtti egyeztető tárgyalásra szeretnének személyes találkozót kérni.

Aki a javaslatot 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

83/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Településrendezési eszközök elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  településrendezési  eszközök
elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról az alábbi álláspontot alakította ki:

A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül a VÁTERV95 Tervező és Szolgáltató Kft.
(1012  Budapest,  Logodi  u.  50.  1/8.)  ajánlatát  tartja  legkedvezőbbnek,  azonban  annak
elfogadása előtt személyes egyeztetést kíván folytatni az ajánlattevővel. 

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  VÁTERV95  Tervező  és  Szolgáltató  Kft-t
tájékoztassa, valamint, hogy a személyes egyeztetést készítse elő.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2016. október 15.

Dr.Szabó  Tímea,  jegyző: Elmondja,  hogy  három  önkormányzat  volt  érintett  ezzel  a
problémával.  Balatonhenye  Képviselő-testülete  szintén  a  Váterv  ajánlatát  fogadta  el,  ott
esetleg  még  némi  közös  alkura  sor  kerülhet.  A polgármester  úr  említette,  hogy  ő  egy
veszprémi főépítésszel van kapcsolatban, esetleg abban is szívesen együttműködne. 

XI. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évre
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Feladatuk, hogy kinyilvánítsák, hogy kívánnak-e csatlakozni 
2017. évre az ösztöndíjrendszerre. Hosszabb ideje működik ez már a településen. Javasolja, 
hogy elmúlt évek gyakorlatához – ismét csatlakozzanak a rendszerhez.
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Aki a csatlakozásról szóló határozati javaslatot 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

84/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2017.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2017.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2016. október 3.

Keszler  Gyula,  polgármester: Aki  a  pályázati  kiírásokat  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

85/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2016. október 4. 
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Keszler Gyula, polgármester:  Kérdezi, hogy kíván-e valaki valamilyen közérdekű kérdés
feltenni?

Kiss János Ambrus, képviselő: Az utolsó testületi ülésen volt már erről szó, mégpedig arról,
hogy  hogyan  lehetne  az  otthonba  legalább  minimális  belépési  díjak  szedni,  valamilyen
jogcímen. Nagyon sokat segítene ez az otthonnak.
Keszler Gyula,  polgármester: Vegyes  ügyek keretében szeretné tájékoztatni  a  képviselő-
testületet  arról,  hogy  az  idei  nyár  sok  rendezvénnyel,  programmal  zárult,  aminek  a
tapasztalatairól már beszéltek. Megítélése szerint nagyon sok vendég volt a településen, akiket
ki  kellett  szolgálni.  Fennakadás  nem  volt  a  településen.  Pozitív  véleményeket  kaptak  a
településképpel kapcsolatban. Sokan megfogalmazták, hogy nagyon szívesen jönnek vissza a
településre. E mögött jelentős munka állt. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ez így legyen.
Lezajlott  az  egyik  legnagyobb  rendezvényük,  mégpedig  a  szüreti  felvonulás,  ami  nagyon
sikeres volt. A szervezés jelentős része itt zajlott a településen, tehát e mögött emberek voltak,
akik dolgoztak. Azt szeretné most, hogy ezeknek az embereknek a munkáját valamiképpen
ismerjék el.  Ahhoz, hogy a település így működik, hogy a település hírnevét sokan viszik.
Javasolná  azt,  hogy  a  Kovács  Gáborné  és  a  Fekete  Imre  ezért  a  plusz  tevékenységért
jutalomban részesüljön.
Kérdezi, hogy ezzel egyetértenek-e, illetve kéri a véleményeket?

Németh László, alpolgármester: Amikor a költségvetést készítették, ha jól emlékszik, mind
a két főnek tervezve van jutalom. Azt mondták, hogy csak azt az időpontot fogják megvárni,
amikor érdemesek lesznek arra, amikor ezt megkapják. Ha jól emlékszik ez egy volt. Amikor
a költségvetést elfogadták, akkor egyértelműsítették, hogy nem zárkóznak el előle. 

Keszler Gyula, polgármester: A költségvetésben 50 e/Ft-ot tervezték be. Ő ennél magasabb
összegre gondol. Az elvégzett munka, a mindennapi jó munka fölött volt olyan tevékenység,
ami a település érdekeik szolgálta, a település hírnevét öregbítette, és rengeteg munka volt
mögötte pluszként. Elvárni azt hosszú távon nagyon nehéz. Mindenképpen alkalmasnak és
érdemesnek  tartja  a  két  embert  a  pozitív  elbírálásra.  Javasolna  a  kimagasló  programok
megvalósításáért, a nyári rendezvények megvalósításáért, a magas színvonalú működtetéséért
bruttó  100 e/Ft/fő  jutalmat  javasol.  Fontosnak tartja,  hogy legyenek olyan  emberek,  akik
megszállottan csinálják azt, amit csinálnak. Ez megtérül a településnek. 

Fekete  Imre,  képviselő: Elmondja,  hogy  nem  régen  volt  a  településen  egy  bizottság  a
Virágos Magyarországért mozgalomtól, akiket végigkísértek a településen, és beszélgettek a
településen zajlott programokról, és nagyon pozitív volt a véleményük a településről. A két
személy jelentősen kiveszi a részét az önkormányzati rendezvények szervezéséből, település
rendbetartásában  is,  ehhez  tudni  kell,  hogy van  a  polgármester,  aki  ezt  irányítja.  Azt  se
felejtsék el, hogy akkor tudnak jól dolgozni, ha valaki irányítja.

Kiss János Ambrus, képviselő: Véleménye, hogy úgy látja, hogy a Kovács Kitti is sokat tesz
hozzá,  akkor  neki  is  adjanak  valamit.  Házon  belül  elosztják  a  pénzt,  aki  nem  az  
Önkormányzatnál dolgozik, az nem kap.

Keszler Gyula, polgármester: Kitti a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában áll. 

Németh László, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy akkor széles körben lehetne jutalmakat
osztogatni. Két alkalmazott van, nem 8 órát dolgoznak. Egyetért, de  választott tisztségviselők
jutalmazásával nem, mert nem lehetne megállni. 
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Keszler Gyula, polgármester: Elhangzott javaslat a két dolgozó személyére, és az összegre
vonatkozóan. Kérdezi, hogy ezzel egyetértenek-e?

Fekete Imre, képviselő: Jelzi érintettségét.

Keszler Gyula, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Fekete Imre képviselőt érintettség
okán  a  képviselő-testület  zárja  ki  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  szavazásból,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Fekete Imre képviselő szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy Fekete Imre
képviselőt kizárja az önkormányzati dolgozók jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: A jutalmazás a polgármester hatásköre, azt tudja megszavaztatni,
hogy a képviselő-testület biztosít-e keretet, bruttó 100 e Ft / fő összegben az állandó dolgozók
jutalmazására.

Keszler Gyula,  polgármester: Plusz  a  betervezett  50  e/Ft  összeg.  Ő nem tartja  soknak.
Ismeri azt a munkát, amit végeznek. Ha nem tudják ezt így ellátni, akkor a település gyengébb
színvonalon fog működni.

Németh László, alpolgármester: Ahhoz hogy 50 e Ft-ot beterveztek és a kétszeresét adják,
azt gondolja gálánsak. Hozzáteszi, hogy egyetért a polgármester úrral, hogy lehetne többet is.
Azt gondolja, hogy reálisnak tekinthető összeg.

Fekete  Imre,  képviselő: Azt  gondolja,  hogy a  Kovács  Gáborné  civil  tudósító,  aki  ezért
senkitől nem kapott még vállveregetést sem. Ezt honorálná neki a testület. 

Dr. Szabó Tímea, képviselő: Csak keretösszegről tud dönteni a testület.

Keszler Gyula, polgármester: Elhangzott egy javaslat, ami arról szól, hogy a két dolgozót
jutalomban részesítsék. Értelemszerűen bruttó 100 e/Ft-ot fogalmazott meg, ezt a tartalék alap
terhére szeretné. 

Németh László, alpolgármester: Ha az 50 e/Ft-ról beszélnek akkor elfogadták, ha több van,
akkor már az összegről is kell beszélni, mert az valamilyen szinten költségvetés módosítást
eredményez.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen,  ugyanaz a vége,  csak nem azt teszi fel szavazásra, hogy
valaki jutalomban részesüljön, hanem azt, hogy adnak-e rá annyi keretet. 
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Keszler  Gyula,  polgármester: Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  bruttó  200  e/Ft  összeget
engedélyezzen a képviselő-testület jutalmazás céljára a tartalék terhére, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2016. (IX. 23.) HATÁROZATA

Jutalmazás céljára költségvetési keret biztosításról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  jutalmazás
céljára a tartalékkeret terhére bruttó 200. 000 Ft összeget biztosít. 

Németh László, alpolgármester: amikor a költségvetést megszavazták, arról volt szó, hogy 
50 e/Ft be van tervezve. 

Fekete Imre, képviselő: Kényesen érzi magát.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Felhatalmazást adtak.

Németh  László,  alpolgármester: Ez  az  összeg  be  van  tervezve,  de  a  kiosztására  nincs
felhatalmazása  senkinek.  Kiosztás  előtt  a  képviselő-testület  szavazza  meg.  Különben nem
szavazta volna meg a költségvetést.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: ezzel felhatalmazása van a polgármesternek.

Németh László, alpolgármester: A költségvetés elfogadása nem azt jelenti, hogy azt végre
kell hajtani úgy, ahogy le van írva. Mielőtt a polgármester úr úgy dönt, meg kell szavazni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem kell, de lehet. Meg fogja nézni a jegyzőkönyvet.

Kiss János Ambrus, képviselő: ezt már megszavazták.

Keszler Gyula, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el a nyilvános
ülést 18:32 órakor bezárta.

kmft.

Keszler Gyula Dr. Szabó Tímea
polgármester        jegyző
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