MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.
Szám: 789/2017/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 22. napján megtartott testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 22-én
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
Szép László 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 5 fő
jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban jelölt napirendi pontok
kiegészítését. Kéri a jegyző asszonyt, hogy ezt ismertesse.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos döntés meghozatala.
Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a kiegészítést. További javaslat?
Kiss János Ambrus, képviselő: A II. világháborús emlékpark kialakításával kapcsolatban
elmondja, hogy ahhoz, hogy az önkormányzat bármi lépést tudjon tenni, képviselő-testületi
határozatra van szükség, hogy kinyilvánítja az Önkormányzat, hogy elkészítteti az
emlékparkot.
Németh László, alpolgármester: Csak érdeklődni szeretne, hogy amennyiben a költségvetést
érintő kérdésben döntenek a költségvetés elfogadása után, nem lenne-e érdemes a kettő
napirend sorrendjét felcserélni?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Lehet, de nem szükséges. Ha esetleges megtakarítás keletkezik, azt
átvezetik.
Németh László, alpolgármester: Hogy később lesz-e ami befolyásolja, azt nem tudja
megmondani. A költségvetést előkészítő, valamilyen elv alapján készítette a képviselők
juttatását.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A polgármesteri juttatást a törvény meghatározza, az
alpolgármesteri juttatás az ahol mérlegelési joga van a testületnek. Úgy dolgoztak, hogy
előzetesen kaptak a polgármester urak tájékoztatást erről a kérdésről, és mindenhol azt kérte,
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hogy azt az összeget, amit javasolni fognak, azt jelezzék a pénzügyeseknek, és mindenhol
azzal az összeggel számoltak.
Keszler Gyula, polgármester: Elhangzott két javaslat a napirendi pontok kiegészítésére.
Az egyik a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos döntés meghozatala. A másik pedig a II. világháborús emlékpark létrehozásával
kapcsolatos döntés meghozatala. Az alpolgármester úr által javasolt napirendi pontok cseréje,
befolyásolhatja a munkájukat?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem tudhatják.
Keszler Gyula, polgármester: Javasolja, hogy az első és második pontot cseréljék meg, és a
két javasolt napirendi pont vegyék fel a napirendi pontokhoz.
Aki elfogadja, hogy a kiegészített javaslatokkal együtt 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
7/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A 2017. február 22-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. február 22-i ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
2. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla
programjának elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

házirendjének

és

szakmai

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Kálimedence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
5. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
6. 2017. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési
terve
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
8. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
9. Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére tett
ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
10. Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet megalkotása,
valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
11. Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék
elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
12. Mindszentkálla Község Önkormányzata közterületek használatáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester
13. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
14. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
meghatározása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
15. Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelme
16. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

létszámcsökkentési

döntésével

17. II. világháborús emlékpark kialakítása
18. Vegyes ügyek
Zárt ülésen:
1. Települési támogatási kérelem elbírálása
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Keszler Gyula polgármester: Napirendek előtt tárgyalnák a beszámolót a két ülés között
hozott határozatok végrehajtásáról. Kérdezi, hogy jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Ahogy jegyző asszony utalt rá,
hogy az alpolgármester illetményét kell megállapítani. Az előterjesztés tartalmazza azokat a
kategóriákat, ami az 500 fő alatti településekre vonatkoznak. Tartalmazza a főállású, és a
tiszteletdíjas polgármester illetményét. Javaslata, hogy azt az elvet terjeszti elő, hogy amilyen
arányban volt a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíja, az emelkedés után is ezt az
arányt javasolja a költségvetésbe beépíteni. Amikor a költségvetésben a számokat nézték, ott
már az szerepel.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az alpolgármesteri tiszteletdíjra tett javaslat 70.300 Ft, ennek a
15%-a költségtérítés, ami 10 e/Ft.
Keszler Gyula, polgármester: 70.400 Ft a tiszteletdíj, és ennek a 15%-a 10.560 Ft.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Akkor itt már két összeggel dolgoznak.
Keszler Gyula, polgármester: Az alpolgármester tiszteletdíjának 70.400 Ft összeget javasol,
ennek a 15%-át pedig költségtérítésnek.
Németh László, alpolgármester: Félreértés ne essék, a napirendi pont cseréjét nem az
alpolgármesteri tiszteletdíj miatt kérte. Úgy gondolta, hogy azt az elvet, amit a polgármester
úr elmondott, tartsák azokat az arányokat, amelyek megvoltak 2016. december 31-ig.
Javaslatot tesz arra, hogy ugyanazt az arányt tartsák meg a képviselői tiszteletdíjakkal is.
Ezért szólt, mert ezzel nem számoltak.
Keszler Gyula, polgármester: Nem is volt ilyen kérés, hogy számoljanak vele.
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Dr. Szabó Tímea, jegyző: Erről nem is tudnak dönteni, mert rendeletben kell szabályozni, és
azt elő kell készíteni.
Keszler Gyula, polgármester: egyetért azzal alpolgármester úr, hogy most elfogadják a
javaslatot, és a következő ülésre előkészítik a rendelet módosítását?
Németh László, alpolgármester: A költségvetés elfogadása miatt kérte, nyilván nem olyan
nagy összeg, hogy felborítja a költségvetést. Ő csak az elv miatt kérte.
Keszler Gyula, polgármester: Jelzi érintettségét.
Németh László, alpolgármester: Jelzi érintettségét.
Keszler Gyula, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Keszler Gyula, polgármestert
érintettség okán a képviselő-testület zárja ki a napirendi ponttal kapcsolatos szavazásból, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Keszler Gyula, polgármester szavazásból történő kizárásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Keszler Gyula,
polgármestert kizárja a polgármester tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos
döntéshozatalból.
Keszler Gyula, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Németh László, alpolgármestert
érintettség okán a képviselő-testület zárja ki a napirendi ponttal kapcsolatos szavazásból, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Németh László, alpolgármester szavazásból történő kizárásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Németh
László, alpolgármestert kizárja az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításával
kapcsolatos döntéshozatalból.

6

Keszler Gyula, polgármester: Aki a polgármester tiszteletdíjának megállapításával egyetért,
kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Keszler Gyula, polgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 149. 576 Ft-ban
állapítja meg.
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft - tiszteletdíja 15 %ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

a

polgármester

járandóságai

havi

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: azonnal
Keszler Gyula, polgármester: Aki az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításával
egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németh László, alpolgármester
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 70.400 Ft-ban
állapítja meg.
Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 10.560 Ft - tiszteletdíja 15
%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

az

alpolgármester

járandóságai

havi

7

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: azonnal
2. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kérdezi jegyző asszonyt, és a
pénzügyi ügyintéző kolléganőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nem kíván.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem kíván.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, észrevétel az előterjesztéshez?
Kiss János Ambrus, képviselő: A pénzmaradvány 18.617 m/Ft, miből maradt ez az összeg?
Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nem hozott pontos kimutatást a pénzkészletről,
ami megmaradt. Az az összeg tartalmazza az otthon pénzmaradványát is.
Az
Önkormányzatnak kb. 13 m/Ft volt a pénzkészlete, itt szerepel a pályázati pénz is.
Kiss János Ambrus, képviselő: Felújítások között van betervezve a faluház nyílászáró
cseréjére. Nem emlékszik, hogy a faluház nyílászáró cseréjében megállapodtak volna. Nem a
nyílászárókat kellene cserélni, hanem energia megtakarításos felújítást kellene végrehajtani.
Javasolja, hogy pályázzanak rá, inkább pályázati önrészre fordítsák.
A másik kérdése, hogy foglalkoztatottak létszámánál 3 fő szerepel, ki a harmadik személy?
Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Ezt a tételt éves szinten kell nézni. Ezt úgy
nézik, hogy egy foglalkoztatott hány hónapig van az Önkormányzatnál, azokat a hónapokat
összeadjuk, és osztjuk 12-vel, éves átlagban hány fő jön ki 12 hónapra számítva.
Keszler Gyula, polgármester: 12 hónapra van tervezve a közfoglalkoztatotti létszám. Ezt
igénylik le munkaerőigényként, valamikor 2 fő dolgozik több hónapig, valamikor 1 fő
rövidebb ideig, így jön ki az átlaglétszám.
Kiss János Ambrus, képviselő: Azt hitte, hogy főre van lebontva.
Németh László, alpolgármester: Kérdezi, pl. nyilászáró csere, stb, hogy menet közben a
kisebb összegeket érintő felújítások, karbantartások nyilván nem befolyásolják a
költségvetést?
Keszler Gyula, polgármester: Ez egy elképzelés, az év elején. Év közben módosíthatják a
költségvetést. Összeállításra került egy elfogadhatónak vélt költségvetés-tervezet, amit év
közben szükség szerint tudnak módosítani.
A megbeszélésen az volt a megállapodás, hogy kérjenek árajánlatot a faluház nyílászáróinak
cseréjére, becsült érték került beállításra a tervezetbe.
Kiss János Ambrus, képviselő: Év folyamán sok olyan kiadás lesz, amire pénzt kellene
tervezni, pl szolgálati lakás szennyvízrendszere tönkre ment.
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Keszler Gyula, polgármester: Igaza van, ezekhez a feladatokhoz kell majd igazítani a
költségvetést, amelyek jelentkeznek. Javasolja, hogy hagyják benn a nyílászárók cseréjét,
tudják módosítani, ha adódik lehetőség pályázatra.
Németh László, alpolgármester: A képviselőtársa aggálya talán abból adódik, hogy amit
beterveztek, azt próbálták tartani, a betervezett összeg ne legyen konkrétan arra elköltve. Év
közben jönnek olyan feladatok, amire át kell irányozni. Ne vegyék elhatározásnak, hogy
ebből az összegből kicserélik a faluház ablakait. Azt év közben alakítják, hogy az a pénz
merre menjen el. Reméli, hogy a nyílászárókat más módon is ki tudják cserélni.
Szép László, képviselő: Azt lehet önrészre is használni.
Keszler Gyula, polgármester: Aki az előterjesztéssel egyezően a költségvetési rendeletet
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről
Keszler Gyula, polgármester: Aki az önkormányzat saját bevételeiről szóló előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2017. 4.255.000 Ft
2018. 3.975.000 Ft
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2019. 4.000.000 Ft
2020. 4.020.000 Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2017. 0 Ft
2018. 0 Ft
2019. 0 Ft
2020. 0 Ft
3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla
programjának elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

házirendjének

és

szakmai

Keszler Gyula, polgármester: Az intézményvezető asszony által készített előterjesztést
megkapták. Kérdezi intézményvezetőt, jegyző asszonyt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést
tenni?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Nem kíván.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem kíván.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban?
Elmondja, hogy átolvasta az anyagot. Nagyon alapos, mindenre kiterjedő anyag.
Megfogalmazott jogszabályi hátteret, szakmai elképzeléseket tartalmaz, ami az intézmény
zavartalan működéséhez szükséges. Kéri, hogy ilyen alapossággal történjen a megvalósítás,
ahogy az előterjesztés megtörtént.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Mióta elfogadta az érdekképviseleti fórum az anyagot,
azóta történtek jogszabály változások. Az egyik ilyen, hogy a jogszabály meghatározza, hogy
a szolgáltatási elemeket fel kell tüntetni. Viszont nem talált olyan utalást, hogy a bentlakásos
intézményekre kötelező lenne. Arra gondol, hogy akkor ezeket nem kell feltüntetni, mert
teljes körű ellátást biztosítanak. A határidő december 31-e, akkor még lesz rá alkalom, ha
módosítás szükséges. Ezen dokumentumok alapján dolgoznak.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Elmondja, hogy a házirendben szabályozzák az
érdekképviseleti fórum működését, viszont nem szabályozzák benne az érdekképviseleti
főrum megválasztásának konkrét szabályait. Ő készített egy ilyen szabályzatot, amit az
érdekképviseleti főrumnak el kellene fogadni. Akkor még nem kellett a választási szabályokat
a házirendben szerepeltetni. Ebből kifolyólag majd módosítani kell év közben a szakmai
programot.
Németh László, alpolgármester: Térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő
nyugdíjának a 80%-át. Akkor ez azt jelenti, ha nem haladhatja meg, akkor a nyugdíjhoz
képest fizetnek, vagy azt jelenti, hogy a legalacsonyabb nyugdíj 80%-a adja meg az összes
térítési díjat?
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Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Saját jogon kapott rendszeres jövedelme alapján nézik,
így állapítják meg a térítési díjat, ami vagy eléri a megállapított térítési díjat, vagy nem. Ha
eléri, vagy meghaladja, akkor az intézményi térítési díjat fizeti, Ha nem, akkor a 80%-át.
Jogszabály alapján a térítési díj különbözet fizetésére kötelezett a hozzátartozó. Erre
vonatkozóan nyilatkozatot kell megkötni a hozzátartozóval. Akinek nincs hozzátartozója,
annak vagy ingatlanra, vagy jelentős pénzvagyonra lehet terhelni.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a Káli-medence Idősek Otthona házirendjét és szakmai
programját elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény Házirendjének és Szakmai
programjának elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény Házirendjét és Szakmai programját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
4. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Kálimedence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszony tájékoztatását.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A módosítás egyik része a térítési díj megállapítása, a másik része
olyan módosításokat tartalmaz, amelyek az alapvető gyakorlati alkalmazása során merültek
fel, mint problémák, amit ezzel a módosítással tudnának kezelni.
Keszler Gyula, polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben két javasolt összeg
szerepel a térítési díjra. Intézményvezető asszony számításokat végzett arról, hogy milyen
javaslatokat tartana célszerűnek elfogadni. Ismerteti a térítési díjra javasolt összegeket.
Javasolja, hogy a magasabb összegű térítési díjat állapítsák meg. A másik módosítás a
szociális rendeletben adódik, az élethez való igazítása, ugyanis ha valakinek van egy kérelme,
a jelenlegi gyakorlatban az működik, amíg nem jár le a megállapítás, azon időtartam alatt nem
adhatja be a kérelmét. A módosítással az a cél, hogy a kérelmeket be lehessen fogadni.
Pontosítani szükséges az állandó lakhely, és a tartózkodási hely fogalmát.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kiss János Ambrus, képviselő: Térítési díjnál javasolja a napi díjra 2600 Ft-ot, ami 78.000
Ft/hó térítési díjra jön ki. Ahogy az intézményvezető asszony említette, hogy van lehetőség
arra, hogy a tartásra kötelezhető hozzátartozónak hozzá kell járulni a térítési díjhoz. Az előző
ülésen már beszéltek róla, és a jegyző asszony megígérte, hogy utána néz annak, hogy hogyan
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lehetne belépődíjat megállapítani. Ő még mindig ott tart, hogy igenis szedjenek, mert a
létesítményre nagyon ráférne egy komolyabb korszerűsítés, az állag megóvása érdekében. Ha
ezeket a dolgokat be tudják vezetni, szerinte van lehetőség, ami így bejön pluszként, azt egy
az egyben fordítsák az intézményre.
Németh László, alpolgármester: Az intézményi térítési díjjal kapcsolatban kérdezné, hogy a
szolgáltatási önköltség határozza meg, hogy mennyi lehet kérni?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: A szolgáltatási költségnél nem lehet magasabb a térítési
díj.
Németh László, alpolgármester: Ha a szolgáltatási önköltséget kiszámolnák, akkor az lenne
140 e/Ft/hó?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: A fenntartónak joga van eltérni.
Németh László, alpolgármester: Ha a szolgáltatói önköltség olyan alacsony lett volna, akkor
azt meg tudják-e növelni? Mivel így is majdnem duplája, akkor nem lenne probléma az sem,
hogy ha magasabb lenne a térítési díj?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Elviekben nem, de etikailag igen. Véleménye, hogy
alapjába véve lehetséges a magasabb térítési díjat megállapítani, belefér, de azt gondolja,
hogy hirtelen nagy ugrás lenne, ha a 78000 Ft-ban állapítanák meg. Ebben az esetben 11 főnél
lenne alacsonyabb a jövedelme, így ebben az esetben – ha van - a hozzátartozókat is érintené.
A fenntartónak évente kétszer van lehetősége térítési díjat módosítani. Javasolja, hogy nézzék
meg azt, hogy a most elfogadott térítési díjjal hogyan alakulnak, ha úgy látják, akkor ezt még
lehet módosítani év közben. Azt gondolja, hogy nagyon jó híre van az otthonnak – az előző
intézményvezetőnek köszönhetően -, azt nem szabad elfelejteni, hogy nem produkálnak olyan
körülményeket, ami miatt olyan nagyon megnövelhetnék a díjat. A belépési hozzájárulással
kapcsolatban elmondja, hogy nem tartja rossz dolognak, de teljesen leszabályozatlan. Állami
intézmény esetén belépési hozzájárulást még le sem kell fedni, hogy a férőhelyek hány %-a,
az egészre lehet meghatározni a belépési hozzájárulást. Ha nem így történik, akkor nagyon
konkrétnak kell lenni, hogy meg kell határozni a feltételeket. Nem biztos, hogy ez kezelhető.
A megállapodásban mindent rögzíteni kell, még a visszafizetést is. Amíg várnak, hogy érkezik
valaki, addig elesnek normatívától.
Németh László, alpolgármester: Ez gordiuszi csomó. Nem emelhetik a térítési díjat, nem
szednek belépést, mert olyan az otthon alapvető higiénés felszerelése, feltétele, amire nem
kell. Nyilván nem az ellátásról van. Nem emelhetnek, mert az Önkormányzatnak nem sok
pénze van erre, hogy ezen javítson. Ezért ez folyamatos kérdés lesz, hogy miből csináljuk
meg, de ha nem csinálják meg, akkor hogyan emeljenek. Elfogadja az intézményvezető
asszony gondolatát, hogy a 10 %-os emelés nagyon magas lenne. De azt is el kellene fogadni,
hogy valahogyan mégis csak kellene apránként olyan összegekhez jutni, - ami nyilván nem
arra az igényre kell, ami most megvan - hanem arra, hogy a következő félévre azt a 4 e/Ft-ot
hozzátéve, és 22 fő van, az havonta 80 e/Ft, akkor azt az összeget olyan beruházásra tudnák
költeni, ami viszont azt irányozza elő, hogy onnantól nem kellene elkérni a pénzt. Ha ezt
folyamatosan csinálnák, akkor valamiben előbbre jutnának.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Az intézmény költségvetése, a működési kiadásokra
való. Ez meg kimondottan felújítás. Vigyázni kell vele, mégpedig a visszafizetés miatt.
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Kérdezik, hogy van-e belépési hozzájárulás a jelentkezéskor. Ezt jobban át kell gondolni, mint
hogy így beszélnek róla. A felújítások, az intézmény állagának megőrzése, az fenntartói
feladat. Tisztában van azzal, hogy a fenntartónak más feladata is van, a semmiből kell valamit
csinálni. Ő kompromisszumképes, tud az intézmény kisebb dolgokat elfogadni. Nem bízik a
pályázati kiírásban, hogy lesz kiírás, de szép lassan el kellene kezdeni bizonyos dolgokat,
hogy az intézmény fel tudja venni a versenyt más intézményekkel.
Kiss János Ambrus, képviselő: Belépési díjjal kapcsolatban kérné, javasolná, hogy bízzák
meg az intézményvezető asszonyt, hogy ennek milyen feltételei vannak. Nem biztos, hogy
más intézménynél magasabb az ellátás színvonala, ahol belépési díjat szednek.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Utána néz a lehetőségeknek, a jogszabály szürke homályt
ad. A gyakorlati részének lehet jobban utána nézni, hogy máshol hogyan csinálják.
Kiss János Ambrus, képviselő: Ha várni kell egy személynek arra, hogy bekerülhessen az
intézménybe, lehet, hogy jobban járnak, ha várnak vele, mintha nem szednek semmit, és
azonnal beléptetünk valakit. Beszéljenek róla. El tudja fogadni, hogy fél év múlva akár 5 %kal emelik a térítési díjakat.
Németh László, alpolgármester: Polgármester úrnak már többször átküldött várépítős
pályázatot, abban vannak olyan cégek, akik felajánlanak jószolgálati célokra. Egy levelet
megér.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Megkereste egy cég az intézményt, budapesti
székhellyel, azt mondták, hogy a jelenlegi nyílászárókat olyan módon fel tudják újítani
különböző EU-s technológiákkal, hogy sokkal olcsóbban megéri, mintha kicserélnék azokat.
Elkészítették az árajánlatot, azt továbbította hivatalba. A műszakis kolléga jelezte, hogy
véleménye szerint nem lenne érdemes ezt megcsinálni, mivel nagyon régiek a nyílászárók.
Terve még az idei évben, ki szeretné szélesíteni a bejáratnál a beton placcot, bekérte az
árajánlatot. Indokoltsága, hogy nem férnek el a kerekes székekkel, járókeretekkel, a székes
lába elsüllyed a földben, balesetveszélyes. Kerítés javításra most nem tudott árajánlatot kérni,
de pótolni fogja.
Kiss János Ambrus, képviselő: Volt szó a menekülési útvonal kialakításáról.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Reagálni szeretne, egyrészt hogy amikor ismertetésre került a
rendelet módosítás indoka, nem a lakóhely, tartózkodási hely fogalmát határozza meg, hanem
a hatályát bővíti ki a tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen itt tartózkodókra. A
térítési díj vonatkozásában a szakmai részét elmondta az intézményvezető asszony, annyival
bővítené ki, hogy az állami támogatás megállapításánál is figyelembe veszik azt, hogy mennyi
térítési díj bevételt kapnak, ha túl sok, akkor előfordulhat, hogy lecsökkentik az állami
támogatást. Óvatosan kell ezzel bánni. A belépési díjhoz annyit fűzne hozzá, hogy jogszabályi
részének utána néztek, az korábbi előterjesztésben is szerepelt, akkor arra jutottak, hogy úgy
érezték, hogy nem biztos olyan szolgáltatást nyújtanak, ami arányban állna a belépési díjjal.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Nem függvénye hogy kérnek vagy nem. Itt csak az, hogy
hogyan állapítsák meg. Számolni kell normatíva kieséssel esetleg. Ennek utána néz, annak
függvényében, hogy ennek a szabályozásnak a rosszul kivitelezése miatt az intézményvezető
szociális bírsággal felel.
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Keszler Gyula, polgármester: Aki az intézményben alkalmazandó térítési díjat, valamint a
rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Kiss János Ambrus, képviselő: Említésre került, hogy a fél év múlva történő felülvizsgálatát
ennek, ezt most kell szerepeltetni?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Fél év múlva látják, hogy az intézmény mit tud adni az
időseknek. Úgy emlékszik ez a kalkuláció egy demens ellátottat takar csak?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Négy fő van az intézményben, ezt később akarták
lehívni, hogy biztosan, hogy nincs futtatva a négy fő, itt még plusz bevétel jelentkezik.
Kiss János Ambrus, képviselő: A kerítést mindenképpen meg kell oldani, ha ilyen ellátottak
vannak az intézményben.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: A jelentkezők közül, kivétel nélkül demenciában
szenvedő időskorú a kérelmező. Nagyon figyelni kell arra, hogy a betegségükből kifolyólag
bolyonganak. Illetve más is bejön az intézmény területére, ezért is lenne fontos a kerítés
kialakítása.
5. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: az előterjesztést megkapták, nemleges a terv. Kérdés,
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt:
Aki a 2017. évi közbeszerzési tervről szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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15/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A 2017. évi közbeszerzési tervről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: folyamatos
6. 2017. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Előterjesztés megkapták. Kéri a jegyző asszony kiegészítését.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A közművelődési szabályok alapján így dolgoznak, ott is van
egyfajta munkaterv.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Kiss János Ambrus, képviselő: Annyit szeretne megjegyezni, hogy a faluház kihasználtsága
nagyon minimális. Egész nyárra egy kiállítás van betervezve. Azt lehetne szinte mondani,
hogy minek tartják fenn. Valami olyan rendezvényt próbáljanak ide becserkészni, ami kicsit
színesíti az egészet.
Németh László, alpolgármester: Mondjon olyan rendezvényt nyárra, ami a falu nagy
százalékát megmozgatja? Az volt a bánata az elmúlt években, hogy amikor több kiállítás volt,
az megmozgatta a falu 10%-át. Csináljanak olyat, ami a helyieknek szól. Nem gondolná,
hogy nyáron tudnak olyan rendezvényt csinálni, ami megmozgatja a falu lakosságát.
Keszler Gyula, polgármester: Nem ért egyet a képviselő úr felvetésével, miszerint nincs
kihasználva a faluház. Egyre többen veszik igénybe a faluházat, mint lehetőséget, pl. családi
rendezvények lebonyolítására. Ismerteti, hogy jelenleg, folyamatosan mire használják a
faluházat. Jó kihasználtsághoz a feltételeket kell megteremteni.
Kiss János Ambrus, képviselő: Azt nem vitatja, hogy a falu lakosságának kis %-át lehet erre
megmozgatni. Akármilyen rendezvényt csinálnak, mindig ez a százalék jön ki. Az igaz, hogy
pl. a kiállítónak az ismeretségi köre is megjelenik, de az a településnek reklám.
Fekete Imre, képviselő: tudomásul kell venni, hogy nyáron nehéz programot vinni a
faluházba.
Kiss János Ambrus, képviselő: Olyan programot kell szervezni, amire van érdeklődés.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a 2017. évi rendezvénytervet elfogadja, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A 2017. évi rendezvénytervről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi
rendezvénytervét jóváhagyja.
7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési
terve
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Megkapták az előterjesztést. Arról kell dönteni, hogy a
falugondnokot küldjék-e továbbképzésre. Az előterjesztés szerint két határozati javaslat van.
Az idei évre nem javasol a falugondnoknak továbbképzést. Különböző szervek a
konfliktuskezelést szerepeltetnek a továbbképzésen, ez a képzése a falugondnoknak megvan.
2021-ig kell teljesíteni a képzést, amely alatt 60 pontot kell megszerezni. Kérdés, észrevétel?
Kiss János Ambrus, képviselő: Egy-egy képzés hány ponttal jár?
Keszler Gyula, polgármester: 30-40 pontot adnak, attól függ hány órás képzésekről van szó.
Fekete Imre, képviselő: Rendszeresen kell járni képzésekre.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a továbbképzési tervvel a B. javaslat szerint egyetért,
kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2017. évi
továbbképzési tervét jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2017. március 15.
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8. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: A beszámolót megkapták. Kérdezi alpolgármester urat, mint
az értéktár bizottság elnökét, hogy kíván-e a beszámolóhoz kiegészítésként hozzáfűzni?
Németh László, alpolgármester: Nem kíván, próbálta átláthatóvá tenni a beszámolót.
Keszler Gyula, polgármester: Amennyiben nem, kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a
beszámolóval kapcsolatban?
Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy mi az új, ami most bekerült az értéktárba?
Németh László, alpolgármester: Az a hét, ami a beszámolóban szerepel. Ha feladat van,
akkor ülésezik a bizottság.
Kiss János Ambrus, képviselő: Hamar véget és a sor, nem lesz mit felvenni.
Németh László, alpolgármester: Szerinte nem. Voltak előadáson, ő nem mindszentkállai
tősgyökeres lakosként azt mondta, hogy brutális értékek vannak, amiket fel lehetne venni.
Nem biztos azok az értékek, amelyek épített értékek, vagy humánerőforrásból, szellemi
értékek. Szerinte végtelen sok lehetőség van.
Keszler Gyula, polgármester: A bizottság elkezdte a működését. Azt kell, hogy mondja,
hogy nem rosszul működik. Tartott kihelyezett ülést a Művelődési Intézet, az értéktárakkal
kapcsolatban, a kulturális közfoglalkoztatottnak a legutóbbi megbeszélésén feladata volt,
hogy bemutassa a mindszentkállai értéktár működését. Büszke, mert sok a visszajelzés. A
helyi értéktárban szereplőkről, utána azokból lehet javaslatot tenni megyei értékre, majd az
országos értékre.
Németh László, alpolgármester: Bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy felkutatnak egy
bőrkötési lexikonhoz hasonló könyvet, amiben a helyi értékeket nyilvántartanák.
Kiss János Ambrus, képviselő: Véleménye, hogy a Kopasz-hegyi alagút is lehetne helyi
érték, ha a Nemzeti Park is úgy állna hozzá a dolgokhoz. Ezt csak megjegyzésként mondja.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
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Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság
beszámolóját elfogadja.
9. Településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére tett
ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Az előzményeket is ismerik.
Kéri jegyző asszony tájékoztatását.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A törvényességi felhívásnak lejár a határideje, és még nem tudják
mondani, hogy eldöntötték, hogy ki lesz, aki elkészíti a helyi építési szabályzatot.
Mindenképpen fontos lenne, hogy ebben döntés szülessen, és hogy meginduljon az elkészítés
folyamata, hiszen ez egy kötelezettség.
Németh László, alpolgármester: Kérdezi, hogy rendben van, hogy van 12 m Ft a
költségvetésben. Mi van, ha hátrányos helyzetű település lennének, mínuszos a költségvetés,
vagy nincs tartalék. Aki a törvényességi felhívást intézte feléjük, egyetértenek vele, hogy
kellene rendezési terv, de nem akarják ezt a pénzt erre fordítani. Alapvetően tudják, hogy
jogsértést követnek el, lelövik őket?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem. De azt sem tudja mondani az Önkormányzat, hogy az is
elhangzott, hogy van, volt erre pályázati lehetőség. Tisztában van vele, hogy látványosabb, ha
a pályázati pénzt fejlesztésre költik az Önkormányzat, mint helyi építési szabályzatra, de volt
rá forrás. Nem lehet teljes joggal mondani, hogy nincs rá pénz. Kötelező feladat, arra meg kell
teremteni a forrást. Költségvetést is úgy kell, hogy készüljön, hogy először ami kötelező, ami
marad, az fejlesztésre. Az sem biztos, hogy hátrány a fejlesztés, fejlődés szempontjából, ha
van ilyen terv. Törvényességi felügyeletnek több eszköze is van, ezek között az elsődleges a
törvényességi felhívás, ha ennek nem tesz eleget az Önkormányzat, akkor további eszközök
között választhat. Ezek között van pl. bírságolási lehetőség, és a mulasztó önkormányzat
helyetti döntés, melyet a Kormányhivatal pótol. Ezt kizárná, hogy lehet egy Önkormányzat
helyett helyi építési szabályzatot pótolni.
Kiss János Ambrus, képviselő: Ha az Önkormányzat szemszögéből nézik a dolgot, hogy a
falu felé valamit fel kell mutatni ahhoz, hogy őket választották. Nem hiszi, hogy ha
kimennének megkérdezni, az első tíz feladat közé besorolná a terv elkészítését. Annyi pénzük
nincs, hogy erre összeget tudjanak szánni. Próbálkoznak, egyezkednek egyelőre, húzzák az
időt.
Keszler Gyula, polgármester: Nagyon fontos lenne az, hogy legyen építési szabályzatuk.
Abban lehetne szabályozni a lehetőségeket, elvárásokat, amiket a településről akarnak. A
szabályzat adna lehetőséget a belterület módosításokra, településkép formálására. Nagyon
sokan kifogásolják a kerítések kiépítését. Ez lenne az a megoldás, hogy szabályozzák, legyen
valami egységes képe a településnek. Fontosnak tartja, hogy legyen egy szabályzat. Sokáig ő
is úgy volt vele, hogy nem ez a legfontosabb feladat, de érzi a mindennapi munka során, hogy
egyre kényszerítőbb az itt élőknek, és az ide érkezőknek is, hogy legyen egy szabályzat, ami
alapján el tudják kezdeni a ténykedésüket. Nem tudják azt mondani, hogy támogatják a
faluvégén épülő üzem jellegű beruházást, ebben a dokumentumban lehetne rögzíteni, hogy
mit szeretnének a településsel, melyik részét jelölik ki fejlesztésre, vagy ipari, kereskedelmi
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fejlesztésre. A legnagyobb gondot személy szerint az okozza, hogy ez annyira szakembert
igényel, hogy igazából ebben nincs otthon. A következő napirendi pontot érintve, van egy
kötelező államilag előírt feladat, itt ismét jelentkezik egy plusz határidőhöz kötött feladat. A
Balaton törvény felülvizsgálata is most van, kérik az önkormányzatok véleményét, hogy mi
volt az elmúlt időszakban, és milyen javaslatok vannak, akkor azt kell mondja, hogy ő nem
érzi magát felkészültnek. Fontos lenne, hogy ez szakmailag alátámasztott olyan anyag
készüljön, ami alapján tudnának menni. Kérdezi, hogy a főépítész személye ebbe a feladatba
hol épül be, mert számára az jelentene segítséget, ha a Képviselő-testületnek lenne olyan
kapcsolata, aki ezeket a munkákat összefogná. Első lépésként keresne egy főépítészt, aki
ezeket a koordinációs munkákat meg tudná fogalmazni, és szakmailag ráépítve kell csinálnia.
A mindennapi munkából mondja azt, hogy egyre nagyobb kényszer van arra, hogy a helyi
rendezési terv elinduljon. Még akkor is azt kell, hogy mondja, ha áldozni kell a tartalékból.
Fekete Imre, képviselő: Kérdezi, hogy esetleg az anyagi források előteremtésében tudna-e
besegíteni az önkormányzaton kívül, Pl. magánszemély?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, van arra példa ez a településrendezési szerződés,
megállapodás, amikor leginkább magánszereplők érdekeltek valamiben, cserében azért, hogy
bekerüljön a rendezési tervbe, gyakorlatilag ehhez hozzájárulást ad. Főépítészre is szükség
lesz kötelezően az eszközök megalkotásához. Előbb a tervező cégektől kértek ajánlatot, mert
adott esetben az is meghatározhatja, hogy ki a főépítész, ki fog tervezni. Szakemberre
mindenképpen szükség van, olyan szempontból nagyon jó a főépítész, hogy ő szakember, de a
tervezőtől független. Az Önkormányzat által megbízott szakember az, aki részt vesz a
folyamatban.
Németh László, alpolgármester: azért kérdezte, hogy milyen ódiuma van az esetleges
elutasító döntésnek, mert számára azért átláthatatlan az egész, mert egy 2016. júniusi
árajánlatról kell szavazni, azzal, belerakjuk-e azt a 300 e/Ft-ot. Ha elolvassa a levelet, akkor
azért nem merne erre választ adni, mert a műszaki ügyintéző folyamatosan megalapozó
vizsgálatról beszélt, itt a megbeszélésen is, amire a törvény is kötelezettséget ír elő. Nem
találta meg mindegyiket a terveket elkészítő cég jegyzetében, ezért konkrétan rákérdez. A
településfejlesztési koncepció, meg a megalapozó vizsgálat az most párhuzamos-e, és fedi-e
egymást. Olyan mintha két ember elbeszélne egymás mellett. Ezért kérdezi most meg, mert
fogalmuk sincs az egészről.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Tavaly június óta nem született ebben döntés. A megalapozó
vizsgálat az a településfejlesztési koncepció alapja. Ha kételye van a képviselő-testületnek, de
még tisztázni szeretnék az ajánlatot, de az nem elutasító válasz. Akkor kérjenek új árajánlatot,
mert a tervező abban a tévedésben volt, hogy elfogadásra került a régi dokumentáció. Az is
megoldás, meg az is egy lépés előre, ha nem is olyan nagy, és nem is jelentene elutasítást a
Kormányhivatal felé.
Németh László, alpolgármester: Fogalma nincs erről.
Keszler Gyula, polgármester: Előrelépést jelentene az, ha olyan szakembert bízzanak meg,
aki ezekben segít eligazodni. Azért látná fontosnak, hogy legyen olyan személy, főépítész, aki
ezt a munkát koordinálná, és megmondaná, hogy mit csináljanak. Még akkor is, ha bizonyos
összegbe kerülne. Javasolja, hogy kérjenek ajánlatot főépítészi munkákra. Elmozdulásnak
látná, mert ha van, akkor már valaki vezeti őket. Járható út ez, mivel szakmailag nem
felkészültek.
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Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen.
Kiss János Ambrus, képviselő: Ennek a költsége mennyi? Több árajánlatot kérjenek be. A
műszaki ügyintéző mennyire tud ebben segíteni?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A műszaki ügyintéző nem településmérnök. Az külön szakma.
Németh László, alpolgármester: A főépítésznek felelőssége van.
Keszler Gyula, polgármester: Elfogadható-e az a javaslat, hogy a képviselő-testület
hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy kérjen be árajánlatokat főépítészi feladatok
ellátására.
Kiss János Ambrus, képviselő: A későbbiekben a főépítész személyének elfogadásával
kapcsolatban,- anyagi juttatás enyhítésére -, Balatonhenyével közösen foglalkoztatnának
főépítészt?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Balatonhenye már szerződött főépítésszel.
Keszler Gyula, polgármester: Fontos a főépítész személye, aki a jogszabályokkal képben
van.
Aki egyetért azzal, hogy főépítészi feladatok ellátására kérjenek be árajánlatokat, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
19/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Településrendezési eszközök elkészítésére
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
elkészítésével kapcsolatban úgy döntött, hogy árajánlatot kér be főépítészi feladatok
ellátására.
Felkéri a polgármestert az árajánlatok bekérésére.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: a következő tervezett ülés
10. Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet megalkotása,
valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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Keszler Gyula, polgármester: Ez számára éppen olyan szakma. Nem tudja, hogy ez nem
jelenthetne-e egy személyben megoldást arra, hogy nekik segítsen ebben a feladatban is.
Törvényi kötelezettség van, hogy megoldják ezt a fajta problémát.
Kiss János Ambrus, képviselő: Mit takar az arculati kézikönyv?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ha most lenne elfogadott helyi építési szabályzat, akkor azt emiatt
módosítani kellene, mert ez azzal jár, hogy a településkép védelmi szabályokat ki kell venni
hész-ből, és ezentúl csak ebben a rendeletben szerepelhetnek. Párhuzamosan is haladhatna a
kettő. Olyan hész készülne, amiben már nem lenne ilyen. Arról szólna, hogy legyen egy
egységes arculata a falunak. Ehhez is szakember kell.
Keszler Gyula, polgármester: Balatonhenye önkormányzata talált egy főépítészt, aki minden
szakmai dolgot egy keretbe önti, és közvetíti a szabályzat elkészítőjének.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Van határozati javaslat, ami a tájékoztatás tudomásulvételéről szól.
A főépítészt meg lehet kérdezni, hogy ebben is kérnénk közreműködést.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Településrendezéssel kapcsolatos tájékoztatásról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi rendelet és az
arculati kézikönyv készítési kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
11. Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék
elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Megkapták az előterjesztést. Megkérte az ügyfelet, hogy
adjon kiegészítést a területenkénti vételár megjelölésére. Ennek megfelelően készült el az
előterjesztés. Kéri a véleményeket.
Kiss János Ambrus, képviselő: A térképet nézve szórt területekről van szó. Legalább 1 m Ftot kellene javasolni vételárra, adják el a területeket.
Keszler Gyula, polgármester: Többségében kisebb nagyobb területek, olyan van benne, ami
a nagyobb kategóriába tartozik, mintegy 5.200 m2 területtel. Az ügyfél adott árajánlatot,
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javaslatot. Az elmúlt időszakban figyelembe véve a településen történt ingatlanmozgásokat,
úgy gondolja, hogy ha olyan határozatot hoznak, hogy tervezik a területek eladását, akkor
ennél jóval magasabb árat tudnak megállapítani. Javasolja, hogy eladási szándék mellett,
nyugodtan lehetne 1,6 m/Ft-ot ajánlani. Az ügyfél már a nagyobb területeket felvásárolta. Ő
pozitív döntést javasol. A piaci árhoz jobban alkalmazkodó árat javasol, pl. 1.600 e/Ft-ot.
Kiss János Ambrus, képviselő: Vegyék figyelembe, hogy hét területről beszélnek. Egész más
szántó terület esetében egy egybefüggő terület ára, mint a darabonkénti területeké.
Németh László, alpolgármester: A zártkert, rét és út művelési ágú terület nem probléma?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az nem, mert ingatlanon belüli útról van szó, az nem az a fajta
közút, amit nem lehet értékesíteni.
Keszler Gyula, polgármester: Beékelődnek az ügyfél ingatlanjai közé. Ismerik a településen
mozgó ingatlanárakat. Ezért javasolta, ha pozitív döntést hoznak, hogy 1.600 e/Ft-ot javasol
megjelölni vételárként. Ezt vissza lehet bontani m2-kénti árra.
Németh László, alpolgármester: Támogatja a polgármester úr véleményét. Tartsák magukat
korrektségből ahhoz, hogy akkor is jócskán megadták az árat felfelé a
szándéknyilatkozatukban. Volt, amikor sikerült eladni, volt, amikor nem. Egyetért a
javaslattal.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi a véleményeket az eladási szándékról, és a vételárról?
Fekete Imre, képviselő: Az 1.600 e/ Ft-os javaslatot reálisnak tartja.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: értékbecslés még nem készült, így még nem mondhatják, hogy
ennyi az ár. Addig, amíg nem mondja ki a testület az eladási szándékot, addig nem lehet
elkészíttetni az értékbecslést.
Németh László, alpolgármester: Csinálják meg az értékbecslést.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy a képviselő-testület kinyilvánítja-e az eladási
szándékát, amennyiben igen, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
21/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
A Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítési szándékáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra
vonatkozóan, hogy a Mindszentkálla 1194.; 1069/2.; 1029.; 1108.; 1059.; 1040. és 892. hrsz.ú az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokat értékesíteni kívánja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok értékbecslését készíttesse el.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan megvásárlására
kérelmet benyújtót tájékoztassa.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. március 15.
12. Mindszentkálla Község Önkormányzata közterületek használatáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Az előző testületi ülésen
tárgyalták a közterület-használati díjakat, melyek most bekerültek a rendelet-tervezetbe.
Kérdés, észrevétel? Jegyző asszony kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem kíván.
Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy a Sötét féle háznál építkezés folyik, a
közterületen tárolják az építőanyagot, van erre szerződésük?
Keszler Gyula, polgármester: Csak órákig tárolják az törmeléket. Az építkezést többször
megnézte, a konténerek ott állnak, és azonnal elszállítják a törmeléket.
Kiss János Ambrus, képviselő: Ez bevételi forrás lett volna. Eddig is volt rendelet, csak
most emelik a díjakat. Betartatni kell a rendeletet. A múltkor megbeszélték az új díjakat.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: az új megbeszélés eredménye az lett, hogy csak két tételt
módosítottak.
Keszler Gyula, polgármester: Az a terület nem önkormányzati terület, hanem az közút.
Kiss János Ambrus, képviselő: Az árok és az árkon túli rész az nem a közúté.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nincs rá általános szabály, hogy az út az út széléig tart, és
feltétlenül az árokig, vagy a kerítésig tart, hanem útja válogatja.
Keszler Gyula, polgármester: Képviselő úrnak igaza van. El kell fogadni az anyagot, és be
kell tartatni.
Németh László, alpolgármester: Ki fog ennek érvényt szerezni?
Keszler Gyula, polgármester: Az építtetőnek kell bejelenteni. Az említett esetben az ügyfél
jelezte, hogy azonnal szállítják a törmeléket, amiről meg is győződött.
Kiss János Ambrus, képviselő: A falugondnoknak óriási szerepe van, aki nap mint nap járja
a települést, és jelezheti a polgármesternek.
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Keszler Gyula, polgármester: az előző testületi ülésen elfogadott tételek alapján készült a
tervezet.
Németh László, alpolgármester: A múltkor elfogadott tételeket dolgozta bele a tervezetbe a
jegyző asszony.
Kiss János Ambrus, képviselő: Elég komoly vitájuk volt a tételekről, és azt mondja jegyző
asszony, hogy nem sok tétel változott.
Keszler Gyula, polgármester: Elég magas összegek szerepelnek, éppen a képviselő úr
javaslatára kerültek elfogadásra a díjak. A másik tétel a vendéglátó ipari előkert használati díja
jelentősen változott. Az elmúlt évben a területért havi 5 e/Ft-ot, szezonban 35 e/Ft-ot bérleti
díjat fizetett a vállalkozó. Itt vannak azok a javaslatok forintosítva, amiket elfogadtak.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem sok tétel változott benne, de ami változott, az nagyon.
Keszler Gyula, polgármester: Kéri a véleményeket.
Szép László, képviselő: Ezeket már megbeszélték.
Kiss János Ambrus, képviselő: Elfogadásra javasolja.
Fekete Imre, képviselő: Egy dolog, ami gyakorlatban működni fog, az a vendéglátó ipari
egységnél az előkert használata. Ebből, tud bevételt produkálni az Önkormányzat. Elég
jelentős emelést terveznek, úgy gondolja, hogy a vendéglátó egységnek ez nem jelenthet
problémát.
Kiss János Ambrus, képviselő: Ha betartatják a rendeletet, akkor ott is keletkezhet bevétel.
Javasolja, hogy bízzák meg a falugondnokot, hogy jelezze az Önkormányzat felé pl. a
közterületbontásokat, stb.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a rendelet módosítását az előterjesztéssel egyezően
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 6.) önkormányzati
rendelete módosításáról
13. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
22/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodában nyújtott étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál Község Polgármesterét
értesítse.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2017. március 10.
14. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának
meghatározása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Megkapták az előterjesztést. Több szolgáltatást vesz igénybe a
település a szolgálattól, mégpedig szociális étkezést, házi segítségnyújtás, ezen belül a
szociális segítség, személyi gondozás. Nagyon fontos ez, mert a költségvetési törvény pl. a
szociális segítést évi 25 e/Ft-os normatívával támogatja, a személyi gondozást 270 e/Ft-tal
támogatja. A törvény is a pénz erejével nyomja az önkormányzatot arra, hogy a személyi
gondozás kerüljön előtérbe. Ennek is megvannak a feltételei, hogy ki kerülhet személyi
gondozásba, pontozásos rendszer alapján. Az előterjesztés szerint a szociális étkezésnél a
tervezett díj 620 Ft, a személyi gondozásnál jövedelemhatárhoz van megállapítva a térítési díj.
A településen az ellátottak többsége 150-200 Ft/óra díjat fizetnének egy óra gondozásért. A
szociális segítés önköltsége nagyon magas, 1170 Ft/óra, ami számára megfizethetetlen
kategóriát jelenti. Településen az ellátottak többsége a személyi gondozottak közé esik. Az
Önkormányzatnak lehet olyan hatásköre, itt lévő összegekből átvállal az ellátottak esetében.
Az önkormányzat eddig nem vállalta át a díjakat.
Kiss János Ambrus, képviselő: Hány érintett van a faluban?
Keszler Gyula, polgármester: 8-10 fő van.
Kiss János Ambrus, képviselő: Azon gondolkodik, hogy mennyit segítene, ha valamennyit
átvállalna az Önkormányzat.
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Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Ezek az órák, amelyek meg vannak határozva a
gondozási szükséglet felmérés alapján, azok alapesetben fixek. A szociális segített az az,
akinek nem gyűlik össze bizonyos pontszáma, és az önellátási foka, olyan hogy majdnem
mindent meg tud csinálni.
Fekete Imre, képviselő: Megfontolhatnák azt, hogy az ellátottaknak az Önkormányzat
bizonyos részét átvállalná-e. Jó helyen segítenének.
Kiss János Ambrus, képviselő: Akkor, aki nincs benne, annak nem segítenek? Aki nincs
benne, azok között is sokan vannak, akikre ráférne a segítség.
Németh László, alpolgármester: Nem gondolja, hogy ebből önkormányzati kérdést kellene
csinálni jelenleg, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat. Lehet, hogy eljön az az idő, de most
úgy gondolja, hogy nem.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
23/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Intézményi térítési díjak meghatározásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2017. március 20.
15. Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelme
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kéri a véleményeket.
Fekete Imre, képviselő: Kérésüket tudomásul vesszük, de úgy gondolja, hogy anyagi
helyzetükkel indokolva, nem áll módjukban támogatást biztosítani.
Kiss János Ambrus, képviselő: A kérelmezőnek más megyében van a székhelye.
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Keszler Gyula, polgármester: Elmondja, hogy megteremtik a lehetőséget azon javaslat
támogatása mellett is, hogy a költségvetésükben 60 e/Ft-ot szerepeltetnek egyesületek,
alapítványok támogatására, evvel a jogi lehetősége megvan. Ha a későbbiekben ilyen
kívánnak élni, akkor tudják teljesíteni.
Aki egyetért, azzal, hogy a kérést nem tudják támogatni, kéri, kézfeltartással szavazzon
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
24/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatás iránti kérelméről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatási kérelmét nem támogatja.
A képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. március 15.
16. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

létszámcsökkentési

döntésével

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszony tájékoztatását.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Egy gépkocsivezető álláshelyen foglalkoztatott személyt
felmentenek, ilyenkor lehet igénybe venni pályázati forrást a felmentéssel együtt járó
költségek kifizetésére, de ehhez valamennyi Önkormányzat döntése kell arról, hogy nincs üres
álláshely, és nem kívánják foglalkoztatni a személyt, valamint, hogy hozzájárulnak a pályázat
benyújtásához.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
25/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
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Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
támogatási igénylés benyújtásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a
Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott –
közalkalmazotti jogviszonyban idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési
önkormányzatnál, vagy az által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását
támogatja, azzal egyetért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat
megküldésével értesítse.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2017. március 20.
17. II. világháborús emlékpark kialakítása
Keszler Gyula, polgármester: A képviselő úr által felvetett napirend már többször
foglalkoztak vele, hogy a település a I. világháborúban elesettekről méltó emlékhely készült.
Ugyanilyen emlékhelyet kellene a II. világháborúban elesettek emlékére. Ezzel a feladattal
bízták meg képviselő urat. Kéri a tájékoztatást.
Kiss János Ambrus, képviselő: Megkereste Hangodi László urat, nagyon tájékozottan, és
elég részletesen elmondta, hogy milyen feltételekkel lehet ezt megvalósítani.
Mindenféleképpen szükséges képviselő-testületi határozat, hogy az Önkormányzat
emlékhelyet kíván létesíteni. Ha ez megvan, akkor a plébános úrnak kell hozzájáruló
nyilatkozata ahhoz, hogy a templomkertben az emlékhelyet kialakíthassák, kijelölhessék.
Ezek után a kérelmet kell küldeni Kormányhivatal Hivatal Kulturális és Örökségvédelmi
Osztályára. Ha az engedélyt is megkapták, akkor szíves tudomásulvételi nyilatkozatot kell
küldeni a Nemzeti Park Igazgatóságának az emlékhely kialakításáról. Ha ez is megvan, akkor
állhatnak neki a munkának. Ha ezekkel az iratokkal rendelkezik az Önkormányzat, és
megkeresik Hangodi urat, akkor segít abban, hogy a megvalósításhoz anyagi segítséget
kapjanak.
Keszler Gyula, polgármester: Aki elfogadja azt a szándéknyilatkozatot, hogy a II.
világháborúban elesett hősöknek méltó emlékhelyet állítsanak, és a folyamat elinduljon, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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26/2017. (II. 22.) HATÁROZATA
II. világháborús emlékhely kialakításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a II. világháborúban elesettek emlékére emlékhelyet állít, mely a templomkertben
kerülne kialakításra.
Keszler Gyula, polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, a végzett munkát.
18. Vegyes ügyek
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy vegyes ügyek keretében kinek van kérdése,
tájékoztatása?
Németh László, alpolgármester: Kérdése, hogy a tányér dologról, amiről beszéltek, szerinte
meg lehet rendelni, kiszállítják.
Keszler Gyula, polgármester: Kéri, hogy akkor Katival beszéljék meg, akkor meg kell
rendelni.
Németh László, alpolgármester: Kérdezi az informatikai képzéssel kapcsolatban, hogy a
szerződés megírásakor terembérleti szerződés kért-e az Önkormányzat?
Keszler Gyula, polgármester: Igen kért, de még nem került sor a megkötésére, folyamatban
van. További észrevétel, kérdés?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet a múltkori ülésen felmerült
kérdéssel kapcsolatban, mégpedig az, hogy mit jelent, hogy községi mintatér. Ismerteti, hogy
van egy földminősítési eljárás, aminek az a lényege, hogy egy adott művelési ágú földnek a
minőségi osztálya és a kataszteri jövedelme megállapításra kerül, ehhez vannak ezek a
bizonyos községi mintaterek, ami a településen belüli művelési áganként és minőségi
osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak
szemléltetésére szolgál. Amikor osztályba sorolják az egyes területeket, akkor gyakorlatilag
ezzel a községi mintatérrel vetik össze a tulajdonságait.
Németh László, alpolgármester: Akkor van egy értékes terület a vételi ajánlatok között.
Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Mivel más kérdés, hozzászólás nem
hangzott el – megköszönve a részvételt – az ülést 18:38 órakor bezárta.
Kmft.
Keszler Gyula
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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