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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 03-án
15:00 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

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző
Kis-Tóth Diána Barbara intézményvezető
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Meghívott:
Rendőrkapitányság részéről: Sztrik Ákos r. főhadnagy
Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, jegyző asszonyt,
hivatal munkatársait, intézményvezető asszonyt. Köszönti körükben először jelenlévő Sztrik
Ákos rendőr főhadnagy urat, és kéri, hogy néhány mondatot tájékoztatásul mondjon magáról,
mint a badacsonytomaji Rendőrörs vezetője. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő jelen
van, az ülés határozatképes. Kiss János Ambrus képviselő jelezte távolmaradását családi okok
miatt a testületi ülésről. 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
42/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
A 2017. május 03-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 03-i ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Keszler Gyula polgármester
2. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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3. A 2016. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
4. Anyakönyvi rendelet megtárgyalása
5. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
6. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
7. A falugondnok beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
8. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
9. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a
2016. évről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
10. 2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
11. A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
12. Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére
meghatalmazása adása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
13. Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék
elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
14. Megállapodás kötése a Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer
vonatkozásában
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése vonatkozásában a
közszolgáltatótól érkezett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
16. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
17. Mindszentkálla 199/5. hrsz-ú ingatlan használati megosztása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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18. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
19. Főépítészi feladatok ellátására vonatkozó ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
20. Mindszenti találkozó
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Vegyes ügyek

Keszler Gyula polgármester: Napirendi pontok előtt tárgyalnák a beszámolót a lejárt
határozatok végrehajtásáról. Az előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel?
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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
43/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Ismét köszönti Sztrik Ákos urat, a Badacsonytomaji
Rendőrörs vezetőjét. Megkapták a beszámolót a település közbiztonságáról. Kérdezi
főhadnagy urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Sztrik Árok r.fhgy: Tisztelettel köszönti a képviselő-testületet, jegyzőasszony, megjelenteket.
Annyit mondana magáról, hogy 2003-ban szerelt fel a rendőrséghez, a Tapolcai
Rendőrkapitányságon kezdte a pályafutását, a mai napig is oda tartozik. Legutolsó beosztása
főnyomozói tisztség volt a bűnügyi osztályon. Ebből kifolyólag jól ismeri a rendőrörshöz
tartozó területet. 16 település tartozik az örshöz. Sajnos sok településen kellett helyszínelni,
illetve szolgálatot ellátni korábban. 2017. február 1-ével bízták meg a Badacsonytomaji
Rendőrörs vezetésével. Kinevezésének időpontját nem tudja megmondani, ami a kinevezés
időpontjától számított 6 hónapon belül megtörténhet, ha minden igaz. A beszámolóhoz annyit
tenne hozzá – bár a körzeti megbízott részletesen leírta a helyzetet –, hogy kiegészítve a
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számadatokat, hogy a település nem fertőzött bűnügyileg. A 2015. évi adatokhoz képest
csökkenést mutatnak a számok. A településen nem jellemző, hogy közlekedési
bűncselekmények elszaporodtak volna. Sajnos más településen egész komoly arányokat öltött.
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén 170-el volt több, mint az azt megelőző
évben. Köszönhető a nagyobb fokú ellenőrzéseknek is, de az állampolgárok a szabályokat
nem tartják be, annak ellenére, hogy a büntetés tételei nagymértékben növekedtek. Nagyon
sok balesetnek az ittas vezetés az okozója, hogy ittasan ülnek a volán mögé, a másik pedig a
sebesség rossz megválasztása. Ezt a fajta magatartást csak szándékosan lehet elkövetni. A
Tapolcai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Veszprém megyén belül első helyezést ért el,
nagyon jó eredményeket sikerült elérni a közrendvédelmi osztály is kimagasló teljesítményt
nyújtott. Tavalyi évben sikerült elfogni olyan sorozatbetörőket, amire évek óta nem volt példa.
Ezek az eredmények nem csak a rendőrség érdemi, hanem a polgárőrség is sok esetben
segítségükre volt. Reméli, hogy a továbbiak is a jó kapcsolatot fenn tudják tartani. Reméli,
hogy a képviselő-testülettel a továbbiakban a kialakult jó kapcsolatot tudják tartani. Ha
bármiben tudnak segíteni, akkor a rendelkezésükre fognak állni.
Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kérdezi, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel a beszámolóhoz, illetve a szóbeli kiegészítéshez.
Elmondja, hogy megítélése szerint az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata jó. Egyetért az
anyag azon megállapításával, ahol ezt megfogalmazzák. Az elmúlt években sokat változott a
lakosság megítélése a rendőrség munkájáról, pozitív irányba. Régen kicsit összekapták
magukat, amikor látták a rendőröket a településen. Most – nem túloz, ha azt mondja, - hogy
várják, hogy jöjjenek, a jelenlétük biztonságot ad a településnek. Az elmúlt időszakban
sokszor voltak a településen. Nagyon sokat látogattak időseket a településen, akik jelezték az
önkormányzat felé a felkeresést. Nem elég felhívni a figyelmet a megelőzésre. Jelenlétük
sokat jelent. Megköszöni a rendőrség, valamint Varga Mátyás körzeti megbízott munkáját.
Jelenlétük miatt óvatosabbak lettek, ezért nem voltak kirívó esetek.
Fekete Imre, képviselő: Szeretné megerősíteni a polgármester úr által elmondottakat. Ő sokat
tartózkodik napközben a településen, valóban többször látja a rendőrautót, még a legszűkebb
mellékúton is. Elég jelentős visszatartó erő a jelenlét, az idősek is nagyon örülnek, hogy ilyen
sokszor képviselik magukat a településen. Köszöni, hogy ennyire szívükön viselik a település,
illetve a település lakóinak a sorsát.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a közrendvédelmi beszámolót elfogadja, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
44/2016. (V. 03.) HATÁROZATA
Közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

2016.

évről

szóló
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2. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztés megkapták. Kérdezi, hogy van-e esetleg
kiegészítése a kolléganőnek?
Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nincs kiegészítése.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés?
Amennyiben nincs, aki a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet módosítását
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló
1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról
3. A 2016. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Szintén megkapták az előterjesztést. Kérdés, kiegészítés?
Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nincs kiegészítése.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a 2016. évi zárszámadást elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Mindszentkálla Község Önkormányzata
2016. évi zárszámadásáról
Keszler Gyula, polgármester: aki a pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról szóló
határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
45/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
A Káli – medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 2016. évi
pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
intézmény 2016. évi pénzmaradványát 1.273.192 Ft összegben állapítja meg, melyből
kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az intézmény az
1.273.192 Ft összegű szabad pénzmaradvány összegét a 2017. évi működési kiadások
fedezetére használhatja fel.
4. Anyakönyvi rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszony tájékoztatását.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: alapvetően tartalmilag nem változtattak a rendeleten. Magasabb
szintű jogszabálynak való megfelelésről van szó. Egy dolgot szeretne, ha módosítanák,
mégpedig a 6. §. (2) bekezdést, amely arról rendelkezik, hogy hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés esetén az anyakönyvezetőt nettó 3000 Ft díjazás illeti meg. Jelenleg a
településeik egy részén nettó 5000 Ft, a másik részén 3000 Ft ez a díjazás. Szeretné, ha
mindenhol nettó 5000 Ft lenne. Ennek a bevételi oldala is megvan, hiszen ilyen esetben nettó
15000 Ft-ot kell fizetni a házasulóknak. Pluszban nem terheli a költségvetést.
Keszler Gyula, polgármester: Van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki a rendelet-tervezetet az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
5. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
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Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták, az anyagban szerepelnek a
jelenleg érvényben lévő díjak. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat?
Németh László, alpolgármester: Szerinte többször beszéltek a temető díjairól, volt arra
kérés, - de nyilvánvalóan a hivatal okkal nem tudta teljesíteni -, hogy nézzék meg a környező
települések ilyen jellegű díjait. Úgy olvasta, hogy amennyiben ezen változtatni akarnának,
akkor megfelelő fórum elé kell terjeszteni a változtatási szándékot. Azt gondolja, hogy
változtassanak, emeljenek díjat, és a megfelelő lépéseket tegyék meg, pl. kétszeres díjakkal
találkozott.
Fekete Imre, képviselő: Amikor valaki sírhelyet vált, azt vele szokták rendezni.
Emlékeztetőül elmondja a díjakat. Sérelmezi azt, hogy a temetést végző vállalkozó nem
biztosít anyagi segítséget a temető fenntartásához. Tudja, hogy nem lehet ezért pénzt kérni.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: De igen lehetne. Általában azért nem kérnek, mert tudják, hogy ezt
úgyis áthárítják a hozzátartozókra, mint temetési költség.
Keszler Gyula, polgármester: A temetési vállalkozó hozza a saját eszközeit. Akkor tudnának
számlázni, ha az önkormányzat biztosítaná az eszközöket.
Németh László, alpolgármester: Létesítményekért fizetendő díj az meghatározott.
Fekete Imre, képviselő: Pl a ravatalozó igénybevétele lehetne, amit nem vesznek igénybe.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Bocsánat szabályozva van, ezt nem figyelte rendesen, de sehol
nem fizetnek. Ugyanaz a temetkezési szolgáltató dolgozik a környéken, a településeik
vonatkozásában elmondható, hogy elmulasztja a bejelentkezést. Ha véletlenül valamelyik
polgármester úr próbál esetleg pénzt beszedni, akkor fel van háborodva.
Keszler Gyula, polgármester: Olyasfajta előrelépés történt, mégpedig megtörtént a temető
teljes fokú rendbetétele. Elkészült a kerítés, így zárható a sírkert. A tájékoztató még nem
készült el, amit szeretnének kifüggeszteni. A kaput le tudják zárni, utána a vállalkozók nem
tudnak az önkormányzat tudta, és hozzájárulása nélkül bemenni. Ekkor válik ellenőrizhetőbbé
a munka.
Kérdezi alpolgármester urat, hogy van-e javaslata a díjakra?
Németh László, alpolgármester: Hiába lenne javaslata,
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Úgy nézne ki a menete, hogy dönt arról a testület, hogy kívánja-e
módosítani a díjakat, ha igen, akkor mennyire. Nem kell most eldönteni.
Németh László, alpolgármester: Javaslata, hogy módosítsanak rajta. A módosítás
mindenképpen felfelé irányuló módosítás legyen. Az összegszerű változtatást egy nagyobb
léptékű rátekintés után csinálják meg. A temető és temető között sok különbség nincs, csak az
árak nagyon eltérőek. Bárhova lehet temetkezni, nem hiszi, hogy csak a helyi lakosságról
szólna. Ha az alapfeltételek most már a közeljövőben létrejönnek (feltérképezés, megváltás,
nyilvántartás), akkor tudnának olyanról is beszélni a módosításban, hogy esetlegesen, ha
vállalkozó dolgozik bent, akkor azért kérhetnek díjat. Ilyen jellegű változásokat el tudna
fogadni.
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Keszler Gyula, polgármester: Javasolja, hogy a falugondnokot bízzák meg ezzel a
feladattal, mivel a falugondnoknak van a legnagyobb rálátása erre.
Fekete Imre, képviselő: Elmondja, hogy túl sok sírhelyet nem váltanak meg, mert inkább
hozzátartozókra temetkeznek. Érzékelhető az, hogy még plusz több tízezer forintot is
kifizessen sírhelyre, elég megterhelő. A temetést lebonyolítót kellene terhelni.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen lehet, de szerinte a költségeket továbbterheli a
hozzátartozókra.
Németh László, alpolgármester: Azt gondolja, hogy ha egymásra temetkeznek, azzal nincs
semmi gond, de akkor is meg kell váltani az sírhelyet bizonyos idő után.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az a baj, sajnos, hogy a korábbi adatokról nincs sírhely
nyilvántartás.
Keszler Gyula, polgármester: 2006. óta vezetik a nyilvántartást, hogy a sírhely felett ki
rendelkezik, előtte az egyház vezette. Megkereste az egyházat, kérve a rendelkezésükre álló
adatokat, nem voltak használható adatok. Elkezdődött az a munka a sírhelyek nyilvántartásba
vételéről, az utóbbi 11 évben a rátemetés díja a rátemetés díja rendezett 25 évre. Van olyan is,
aki már életében megváltotta a sírhelyét. Az önkormányzat tartja rendbe azon sírhelyeket,
mert a sírhely felett rendelkezők már nem elérhetők.
Németh László, alpolgármester: Alacsonyak a díjak, szerinte emelni kell. Hogy mennyit
kell emelni, azt testület eldöntheti. Volt egy javaslata. Ha a testület úgy gondolja, hogy ezek a
díjak megfelelőek, akkor nem fogadja el a javaslatát. Amennyiben úgy gondolja, hogy lehet
ezen módosítani, akkor elfogadja, a következő testületi ülésen beszélnek róla.
Keszler Gyula, polgármester: 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
46/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos
díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani kívánja, ehhez
azonban nagyobb terjedelmű előterjesztés készüljön, amiben szerepeljenek más
önkormányzatok által megállapított díjak.
Felkéri a jegyzőt az előterjesztés elkészítésére.
Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés
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6. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előző testületi ülésen elhangzott egy javaslat, amely
szerint olyan arányban emelkedjen a képviselők tiszteletdíja, mint amilyen arányban az
polgármesteri, alpolgármesteri tiszteletdíj emelkedett. Ennek megfelelően került előkészítésre
az előterjesztés. Kérdés, vélemény az előterjesztéshez?
Fekete Imre, képviselő: Elmondja, hogy kicsit túlzottnak, merésznek tartja az emelést, a
költségvetés hosszú távon hogyan fogja elviselni. Úgymond egy kicsi félsz érezhető benne.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ez arányában 100%-os emelést jelent.
Németh László, alpolgármester: Neki volt ez a javaslata, amikor a polgármester és
alpolgármester tiszteletdíjáról beszéltek. Egyetért Fekete Imre képviselővel, miszerint a 100
%-os emelés magas összeg. Azt üdvözlendőnek tartaná, hogy ha a képviselők is kapnának
emelést. Nem hiszi, hogy az elmúlt időszakban, azért mert van egy törvényi változás január 1től, a törvényi változás sem úgy szólt szerinte, hogy kötelező meglépni.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A polgármesteré kötelező volt, az alpolgármesteré nem.
Németh László, alpolgármester: Úgy tudja, hogy mindkettőnél le lehet róla mondani.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy polgármester esetében, ha társadalmi megbízatású,
akkor igen, ha főállású, akkor nem. Ettől függetlenül a módosítást akkor is meg kell ejteni.
Németh László, alpolgármester: Arról van szó, hogy a polgármester, és alpolgármester
tiszteletdíja is valamilyen szinten rendelkezhet róla. Ez a rendelkezés úgy történt, hogy
arányában valamilyen szinten növekedett a bér mindkét esetben. Azt gondolja, hogy ez akkor
korrekt, ha a képviselőknek is növekszik a tiszteletdíja, hiszen ez törvényi előírás, nekik nincs
törvényi előírás, de ők tudnak rendeletben szabályozni. Azt, hogy most ez száz százalék
legyen, vagy ötven százalék, az már részletkérdés. Azt gondolja ezt az elvet figyelembe kell
venni.
Fekete Imre, képviselő: A képviselők tiszteletdíja ennyi volt 10 éve is, de igaz, hogy volt már
magasabb is.
Szép László, képviselő: Ő sem gondolja, hogy 100 %-kal emeljék a tiszteletdíjat. Egyrészt
igaz, hogy régóta nem változott, de ez nagyon sok.
Keszler Gyula, polgármester: Mennyi legyen, kéri a javaslatot.
Németh László, alpolgármester: amikor meglátta az előterjesztést, akkor nem gondolta,
hogy 100 %. Mindegy. Nem érzékeli a nettó összeget.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a rendelet-tervezetet az előterjesztéssel egyezően
elfogadja, miszerint a képviselői tiszteletdíjat 40 e/Ft/hó összegben határozzák meg, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról szóló
14/2014. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. A falugondnok beszámolója
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: az előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés a
beszámolóhoz?
Fekete Imre, képviselő: Elmondja, hogy a falugondnok tevékenysége és a munkája mindenki
szeme láttára történik. Úgy érzi, hogy próbálja lelkiismeretesen ellátni a munkáját.
Reméli, hogy az elkövetkezendő években is így tudja ellátni feladatát.
Kis-Tóth Diána Barbara, intézményvezető: Köszöni a falugondnok munkáját.
Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a kiegészítést, Kérdés, vélemény?
Maga részéről véleménye, hogy elégedett a falugondnok munkájával. Sok pozitív visszajelzés
érkezik a településképről, a rendezettségről, és ez a látvány nagyrészt közmunkások munkája
és a falugondnok irányításával végzett a munka. Jelentős átalakuláson ment át a falugondnoki
szolgálat. Úgy gondolja, hogy a településen a házi segítségnyújtás bevezetésével nem volt
indokolt, hogy a falugondnok látogassa az ellátottakat, így a felszabadult idő egy részre
átcsúszott településüzemeltetésre, -fenntartásra. Az elmúlt időszakban a munkájára panasz
nem érkezett. Kialakult az a rendszer, hogy a falugondok kedd és csütörtöki napokon
Tapolcára megy, és intézi a bevásárlást. A többi napokon a településen dolgozik a
falugondnok. Azt a gyakorlatot alakították ki, hogy nem közvetlenül a polgármester irányítja a
közmunkásokat, hanem a falugondnok. Nagyon jól működik, naponta, hetente többször
egyeztetik az elvégzendő feladatokat, ennek megfelelően kerül kiosztásra a napi elvégzendő
feladat, és ennek eredménye, hogy pozitív visszajelzések érkeznek vissza a településképről.
Kívánja, hogy legyen kitartása ezt a munkát hosszú ideig végezni, legalább ilyen
eredménnyel, sikerrel tudja képviselni településüket.
Fekete Imre, képviselő: Köszöni a szavakat, úgy, mint a település szülötte, eddig is, és
továbbra is azon lesz, hogy a településük nagyon szép legyen, és a vendégek jól érezzék
magukat náluk.
Bejelenti érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban.
Keszler Gyula, polgármester: javasolja, hogy Fekete Imre képviselőt a képviselő-testület
zárja ki a napirendi ponttal kapcsolatos szavazásból.
Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
47/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Fekete Imre képviselő szavazásból történő kizárásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Fekete Imre
képviselőt a falugondnoki szolgálat beszámolójáról szóló határozat tekintetében kizárja a
döntéshozatalból.
Keszler Gyula, polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
48/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Falugondnoki beszámoló elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2016. évről szóló
beszámolóját tudomásul veszi, és azt elfogadja.
8. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Készült előterjesztés, hogy milyen társulásokban vesz részt az
önkormányzat. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
49/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Önkormányzati társulások 2016. évi munkájának elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2016.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
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9. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a
2016. évről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
50/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. május 31.
10. 2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Ismerik az elszámolást, a költségeket, a rendezvények
pénzügyi elszámolása a rendezvények után megtörténnek. Kérdés van-e az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs, aki az elszámolást elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
51/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
2016. évi rendezvények elszámolásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi rendezvényekről
szóló elszámolást tudomásul veszi, és azt elfogadja.
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11. A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: az előterjesztést szintén megkapták. Kéri a jegyző asszony
kiegészítését.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy az intézményvezető asszony az intézmény
előirányzatai felett kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezett idáig. Az
épület tulajdonosa, Köveskál Önkormányzata jelezte, szeretnék, hogy amennyiben az
ingatlanon beruházás, felújítás történik, ez a velük történő egyeztetés alapján történne. Ezért
került az a társulás dokumentumaiba, hogy ilyen esetben a Társulási Tanács elnökének
jóváhagyása szükséges. Tehát önállóan az intézményvezető asszony nem teheti meg az ilyen
jellegű kiadásokra való kötelezettségvállalást.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs, aki a társulási megállapodás módosítását elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
52/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási megállapodás módosításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskál és Térsége Óvoda
Társulás Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanács Elnökét értesíteni szíveskedjen.
Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2017. május 15.
12. Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére
meghatalmazása adása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Elmondja, hogy a Bakonykarszt Zrt. jól végzi a munkát,
üzemelteti az ivóvíz, szennyvíz ellátást. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy
milyen jogszabályi megfeleléseknek megfelelően kell végezni a munkát. Ehhez szakemberek
kellenek, ő a Bakonykarsztnál jó szakembereket ismert meg ahhoz, hogy ezt az előterjesztést,
és meghatalmazásokat megadják.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy itt arra kell figyelni, hogy Mindszentkálla mind az
ivóvíz-, mind a szennyvíz vonatkozásában érintett, kettő határozatot kell hozni. Az a változás
az előző évekhez képest, hogy kétféle javaslattal élnek, az egyik csak eseti meghatalmazást
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adnak, ami a mostani gördülő fejlesztési tervre vonatkozik, és évente újítani szükséges. A
másik lehetőség, hogy folyamatos meghatalmazást adnak, ez visszavonásig érvényes, ha úgy
látják, hogy mégsem akarják, akkor vissza lehet vonni.
Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a kiegészítést, mi a vélemény, hogy eseti, vagy
folyamatos meghatalmazást adjanak.
Szép László, képviselő: Van veszélye a folyamatos megbízásnak?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nincs, mindenről tájékoztatják az önkormányzatot. Elmondja,
hogy Szentbékkálla úgy döntött, hogy azzal a feltétellel folyamatos a meghatalmazásuk, ha
Mindszentkálla is a folyamatos meghatalmazást választja.
Keszler Gyula, polgármester: Folyamatos meghatalmazást javasolja.
Fekete Imre, képviselő: Igen, tényleg ismerik a Bakonykarsztot. Lelkiismeretesen
dolgoznak, visszaállítást is megfelelően végzik.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés?
Amennyiben nincs, aki a Bakonykarszt Zrt. részére a Gördülő Fejlesztési Tervvel a
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére a
folyamatos meghatalmazás megadását elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
53/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról ivóvízrendszer vonatkozásában
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 30. sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen működő részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el, és a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre
szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására, valamint annak a
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. részére történő továbbítására.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: azonnal
Keszler Gyula, polgármester: Aki a Bakonykarszt Zrt. részére a Gördülő Fejlesztési Tervvel
a Köveskál szennyvízelvezető rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére a
folyamatos meghatalmazás megadását elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
54/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról szennyvíz rendszer
vonatkozásában
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető és-tisztító víziközmű-rendszer ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 20182032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen működő részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.
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A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet
készítse el, és a Vksztv., valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő
Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre
szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási
díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és
amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll
rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és
szolgáltatási díjat megfizeti.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására, valamint annak a
Bakonykarszt Víz- És Csatornamű Zrt. részére történő továbbítására.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: azonnal
13. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi szándék elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Elkészült az értékbecslés a
területekre. Kíván-e az önkormányzat értékesíteni, vagy nem kíván?
Kéri a véleményeket. Az értékbecslő a zártkerti ingatlanokra 1.600 e/Ft-ban határozta meg az
összeget.
Fekete Imre, képviselő: Tudják, hogy eléggé kicsi területek. Célszerű lenne értékesíteni.
Kicsi lelkiismeret furdalás van benne, mégiscsak önkormányzati ingatlantól szeretnének
megválni. Tudja, hogy nem sok értelme van megtartani, mert az önkormányzat nem talál
vevőt. Másnak nincs értelme megvásárolni ezeket a területeket, csak annak, akinek
beékelődik a saját területe közé.
Szép László, képviselő: Erről más sokat beszéltek.
Németh László, alpolgármester: Az értékbecslő által megadott összeg alatt nem adhatók el
az ingatlanok. Nem adhatják olcsóbban. Ez egy irányszám, nem mennek az ár fölé, az a vételi
ár.
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Keszler Gyula, polgármester: Sokat vitatkoztak, el tudja fogadni az értékesítési szándékot,
és támogatja az értékesítést. Ezek a kis területek átszállással kerültek az önkormányzat
tulajdonába. Jelenlegi állapot nem egyezik meg a földhivatalnál bejegyzett művelési ággal.
Akkor, amikor az önkormányzat nekilát annak, hogy a zártkerti ingatlanjaikat tegyék rendbe,
és kötelezzék a tulajdonosokat arra, hogy a művelési ágnak megfelelően használják a
területeket. Ez oda vezetne, hogy ezt az önkormányzat sem tudná megtenni, mert erre
nincsenek felkészülve.
Javasolja értékesíteni az ingatlanokat az értékbecslés szerinti árral, azzal, hogy amennyiben a
vevő az árat elfogadja, és vételi szándékával élni kíván, hatalmazza fel a képviselő-testület a
polgármestert az adásvételi szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
55/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Ingatlanok értékesítéséről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Mindszentkálla 1194 hrsz-ú zártkert erdő, 5226 m2,
Mindszentkálla 1069/2 hrsz-ú zártkert szántó, 6011m2
Mindszentkálla 1029 hrsz-ú zártkert kert, 302m2
Mindszentkálla 1108 hrsz-ú zártkert rét és út, 1148m2
Mindszentkálla 1059 hrsz-ú zártkert rét, 1151m2
Mindszentkálla 1040 hrsz-ú zártkert rét, 1888m2
Mindszentkálla 892 hrsz-ú zártkert szőlő községi mintatér 1466m2
ingatlanokat értékesíteni kívánja Bánfalvi Károly (8000 Székesfehérvár, Kund u. 2.) részére.
A Képviselő-testület a vételárat 1.608.170 Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület az
adásvételi szerződéssel kapcsolatban az alábbi feltételeket határozza meg: A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan megvásárlására kérelmet
benyújtót tájékoztassa. A vételár elfogadása esetén a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. június 30.
14. Megállapodás kötése a Szentbékkálla
vonatkozásában
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester

ivóvízellátó

víziközmű

rendszer

Keszler Gyula, polgármester: Megkapták az előterjesztést, kérdés, észrevétel a napirendi
ponthoz? Elmondja, hogy két település együtt üzemelteti a közművet, a szolgáltató a
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Bakonykarszt Zrt. Elfogadja, hogy Szentbékkálla legyen az az ellátásért felelős, mivel a kút a
község közigazgatási területén van. Elfogadásra javasolja a megállapodást-tervezetet.
Amennyiben nincs, aki elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
56/2017. (V. 03) HATÁROZATA
A Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer vonatozásában kötendő megállapodásról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szentbékkálla
ivóvízellátó víziközmű-rendszeren lévő ellátásért felelős a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 5/G. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve elhatározza, hogy
megköti a Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásának biztonsága érdekében
tárgyú megállapodást.
A megállapodás tervezetét megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az
aláírására.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. május 10.
15. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése vonatkozásában a
közszolgáltatótól érkezett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Ismerteti a kérelmet. Kérdezi, hogy az anyaggal kapcsolatban
kinek van véleménye?
Elmondja, hogy az Önkormányzat jelölte ki a szolgáltatót, aki elszállítja a szennyvizet.
Többször pályázatot írtak ki erre a feladatra. Panasz nem érkezett a szolgáltatással
kapcsolatban. Információja nincs a településről elszállított szennyvíz mennyiségéről. Az
ingatlanok nagy része már a közcsatornára rákötött.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Beidézte az előterjesztésbe a közszolgáltatási szerződésnek a
vonatkozó részét, ami alapján valójában ilyenkor neki már nincs lehetősége díjmódosítást
jelezni. Kétoldalú a szerződés, ez még a kisebbik baj, a nagyobb baj az, hogy a szennyvíz
szállításnak a díját legalább egy éves díjfizetési időszakra kell megállapítani. A jelenleg
érvényben lévő 2017. január 1-je óta van hatályban. Nincs meggyőződve arról, hogy ezt
valójában tudják-e módosítani. Ettől függetlenül – tekintettel az előzményekre -, hogy alig
találtak szolgáltatót, gondolta, hogy valamennyi érintett önkormányzat felé beterjesztésre
kerül a kérelem, és attól függetlenül, hogy mi lesz a testületek szándéka, próbál úgy
egyeztetni a felügyeleti szervekkel, hogy mit tegyenek. Ezt az emelkedést a vállalkozó már
nem tudja átvállalni. Jelezte a DRV-nek is, mert az emelkedés onnan adódik, hogy
megemelték az elhelyezés díját, úgy hogy hozta a szolgáltató a levelet március 26-27-i
keltezéssel, ami arról szólt, hogy április 1-jétől ennyi lesz a díj. Jelezte a DRV felé, hogy az
önkormányzatok esetében ez minimum 1-2 hónap, a díjmódosítás rendeletmódosítást is
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igényel, és mivel környezetvédelmi rendelet, azt előzetesen véleményeztetni is kell. Úgy
gondolja, hogy döntsenek aszerint, hogy mi a szándékuk, és aszerint próbál még intézkedni.
Keszler Gyula, polgármester: Az elmúlt években sok pályázatot írtak ki, hogy találjanak
olyan szolgáltatót, aki ezt a tevékenységet elvégzi. Mi a nagyobb veszteség, hogy most nem
fogadják el, és újra pályáztatni kell. Megvallja, ő a kisebbik rosszat választaná a kettő közül.
Fekete Imre, képviselő: Ezt a megoldást kell választani, a vállalkozó van nehéz helyzetben.
Németh László, alpolgármester: 1 évre határozták meg árakat, azokon nem lehet
módosítani, ezzel valamilyen szintű szabályt vétenek ezzel, ha módosítanak. Azt akarják,
hogy a vállalkozó ne álljon el a szerződéstől. El kell fogadni, de nem jelenti azt, hogy be is
lehet vezetni, hiszen az esetleges törvényességi aggályok vannak. Akkor azon kell
gondolkozni, hogy hogyan lehet ellentételezni a szolgáltatónak ezeket a plusz költségeket.
Szép László, képviselő: Kérdezi, hogy a másik félre nem vonatkozik, hogy egy évre állapítsa
meg a díjakat?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezek szerint nem. Egyeztetett a szolgáltatókkal a tervezetek
előkészítésekor, hogy évente egyszer lehet módosítani, az magasabb szintű jogszabály, azt
nem tudják felülírni. De azt, hogy az év melyik időszakában gondolja úgy, hogy ilyen
előfordulhat, azt is egyeztette a szolgáltatókkal. Nem biztos, hogy ők is kellően körültekintőek
voltak.
Németh László, alpolgármester: Ellentételezni azzal lehet, ha más eset nincs, mert nem
tudnak ellenszolgáltatni, akkor mégiscsak be kell nyelnie valamilyen szinten ezt az összeget,
viszont ellentételezni a következő évtől egy olyan jellegű emeléssel lehetne, ami nyilván a
duplája lenne a jelenleginek. Javasolja, hogy fogadják el a szándékot.
Keszler Gyula, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy fejezzék ki szándékukat a díjemelés
elfogadása iránt, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
57/2017. (V.03,) HATÁROZATA
A nem közműves szennyvíz kezelésére kötött közszolgáltatási szerződésről
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatási feladatot ellátó Szabadi
Péter, egyéni vállalkozó a közszolgáltatási díj módosítására irányuló kérelmét megtárgyalta,
és az alábbi álláspontot alakította ki:
Szándékéban áll elfogadni a közszolgáltató díjemelés iránti kérelmét.
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16. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Mindszentkálla Önkormányzatát
a Mentőszolgálat Tapolcára hivatkozva megkereste. A támogatási kérelem megérkezésekor a
mentőállomás vezetője felé feltette a kérdéseit. Aggályai túlzóak voltak, valóban a tapolcai
mentőállomás javára kérnek támogatást. Kéri a véleményeket a támogatásra.
Németh László, alpolgármester: Csőstől jöhetnének támogatási szándékok. Szomorú, hogy
egy mentőszolgálatnak támogatást kell gyűjteni. De mivel Tapolcára kerül a támogatás, és
egyáltalán az életmentésről van szó, javasolja a támogatást.
Fekete Imre, képviselő: Nem lehet tudni, hogy kinek lesz rá szüksége. Valamekkora
összeggel célszerű lenne támogatni a tapolcai mentőállomást.
Keszler Gyula, polgármester: A település korösszetétele olyan, hogy sajnos gyakran látni
mentőautót.
Szép László, képviselő: Megnyugtató, hogy a tapolcai mentőállomás fogja kapni a
támogatást.
Németh László, alpolgármester: Célzott támogatásként kell adni.
Keszler Gyula, polgármester: támogassák a mentőállomást, az összeg a költségvetésben
elkülönítve nem nagy, 10 e/Ft-ot javasol.
Fekete Imre, képviselő: Szerény összegnek tartja a javasolt összeget. 20-30e/Ft-ot javasol.
Keszler Gyula, polgármester: Visszavonja a javaslatát.
Aki a 20 e/Ft-os támogatási összeggel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
58/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI. 20.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy az Országos Mentőszolgálat
Alapítványt (Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó u. 70.) (továbbiakban: Alapítvány)
egyszeri 20. 000 Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára.
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A támogatás célja: Tapolca Mentőállomás mentőautói részére korszerűbb mentéstechnikai
eszköz beszerzése
A felhasználás határideje: 2017. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Alapítvánnyal, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2017. május 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
17. Mindszentkálla 199/5. hrsz-ú ingatlan használati megosztása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Összefoglalja az előzményeket. Kb. négy ciklussal ezelőtt a
199/1. hrsz-ú ingatlanból a Tóth János, és a Wildner Piroska megvett egy részt, ami
közvetlenül az önkormányzati ingatlanhoz csatlakozott. Ez az ingatlan szélessége és a
vízelvezető árok által határolt terület. Akkor a két tulajdonos baráti kapcsolatban volt, ami az
évek során megromlott. Átjárhatóságot egyik a másik számára biztosított. A megosztást nem
lehetett átvezetni a térképen, mert a településnek nem volt rendezési terve, ezért azt a
megoldást próbálták kialakítani, hogy tudjanak elmozdulni erről az állapotról, hogy egy
használati megosztást alakítanának ki, ez a használati megosztás lenne az alapja annak, ha ez
a terület megosztható lesz, és a megosztás a nyilvántartáson átvezethető lesz, akkor
valamilyen módon tudjanak lépni. A 199/5. hrsz-ú ingatlanban három tulajdonos van. Jelenleg
az önkormányzat sem tud elmozdulni a közös tulajdon miatt. Erre született ez a
megállapodás-tervezet, ami az előterjesztés melléklete. A tervezettel a két tulajdonos egyet
tudna érteni. El tudja fogadni, hogy ezt a használatbavételi megállapodást kössék meg, hogy
elmozduljanak, és akkor az önkormányzat a rá eső részt valamilyen módon tudja hasznosítani.
Kéri a véleményeket.
Fekete Imre, képviselő: Sajnálja, hogy ilyen terület iránti vita, két jó barát között
elmérgesedett a légkör. Az Önkormányzatnak jutó területnek egy kis részén biztosítani fogják
az egyik tulajdonosnak a bejárhatóságot. Ez nem rejti magában azt a veszélyt, hogy a
tulajdonos azt fogja mondani, hogy az az ő részére hivatalosan kijelölt út, ebből esetleg
valamikor viták lesznek?
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Dr. Szabó Tímea, jegyző: Vita bármiből lehet. Kb. 10 éve tart a vita. Az eredeti tervezet kb.
10 éves, de eddig nem sikerült megkötni, mert mindig volt valami probléma. Az nem került
bele, hogy utat biztosít, csak átjárhatóságot biztosít, elsősorban azért, hogy aláírásra
kerülhessen a megállapodás.
Keszler Gyula, polgármester: Nincs út. Van egy terület, amin mindenki járhat. A másik
tulajdonosnak is biztosítanak bejárást, mivel az a rész is önkormányzati terület.
Fekete Imre, képviselő: Nem azt nehezményezi, hogy bejárási lehetőséget biztosítanak, de az
az aggálya, hogy később ebből vita kerekedhet. Nehogy az legyen, hogy pl. esős időben
felveti az a tulajdonos, hogy nem tud bemenni, és biztosítsák a megfelelő bejárást.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Átjárhatóságot biztosítanak, annyit jelent, hogy nem kerítik körbe.
Németh László, alpolgármester: Ugyanezt a gondolatot jegyezte fel magának a tervezettel
kapcsolatban, „személygépkocsival történő átjárhatóságot biztosítanak”. Ez azt jelenti, ha
valaki nem túl jóindulatú, és kötekedik, és az eset arról szól, hogy bármi megeshet, akkor azt
mondja, ha ez a megállapodás megszületik, a megállapodásban az szerepel, hogy
személygépkocsival történő átjárhatóságot biztosítja az egyik fél, és elsüllyed a sárban, akkor
biztos elmegy ahhoz, aki az átjárhatóságot biztosítja, hogy murvázza le. Javasolja, hogy
fogalmazzák át a szöveget, mert később ebből probléma lesz.
Szép László, képviselő: Kérdezi, hogy nincs más lehetőség az ingatlan megközelítésére?
Fekete Imre, képviselő: Fontos, hogy meg tudjanak egyezni a használatról, és a vitának vége
legyen. Próbálja védeni magát az önkormányzat, később nehogy vita legyen.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az átjárhatóság biztosítása alatt a felek azt értik, hogy a területrész
vagy nem kerül körbekerítésre, vagy, ha körbekerítésre kerül, akkor legalább egy
személygépkocsival közlekedhető szakasz szabadon marad, másrészt ez nem jelenti ennek a
szakasznak a jelenleginél szilárdabb burkolattal való ellátását.
Németh László, alpolgármester: Ha pl. sár lesz, és nem tud bemenni, akkor az
önkormányzatnak kell megszüntetni az akadályt?
Fekete Imre, képviselő: Így a jó viszony is megmarad a tulajdonosok között. A jelenlegi
burkolattól eltérőt nem tud biztosítani az önkormányzat.
Németh László, alpolgármester: átjárhatóságára lehetőséget biztosít
Keszler Gyula, polgármester: Az önkormányzat az átjárhatóságát biztosítja azzal, hogy a
jelenlegi állapottól eltérő burkolatot nem kíván elvégezni. Ezzel a megkötéssel el tudják
fogadni a megállapodást. Akkor ez újabb kör, hogy véleményezzék a tulajdonostársak a
tervezetet, amennyiben el tudják fogadni, akkor tudják a megállapodást aláírni.
Aki a megállapodás-tervezetet, az elhangzott kiegészítéssel elfogadja azzal, hogy a
kiegészítés után megküldésre kerüljön a tulajdonostársaknak, egyetértés esetén hatalmazza fel
a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
59/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
A Mindszentkálla 199/5. hrsz-ú ingatlan használati megosztásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az osztatlan közös tulajdonban
levő Mindszentkálla 199/5. hrsz-ú ingatlan használatának megosztásáról megállapodást kíván
kötni a tulajdonostársaival.
A Képviselő-testület a megállapodás tervezetét megismerte, az elhangzott kiegészítéssel
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. május 31.
18. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Szintén megkapták az előterjesztést. Nem kíván hozzáfűzni az
előterjesztéshez. Köszöni az elvégzett munkát. A jogszabályokat betartják. Kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki az ellenőrzésekről 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
60/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
a 2016. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben Mindszentkálla
Község Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és
elfogadja azt.
19. Főépítészi feladatok ellátására vonatkozó ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Az árajánlatot megkapták. A rendezési terv elkészítéséhez az
előző képviselő-testületi ülésen döntés született, hogy és szakember segítségét kérik ehhez a
területhez. Megkeresésükre érkezett Szabó Zoltán építészmérnök ajánlata, aki úgy merült fel,
hogy a területet ismeri. Balatonhenye településen is ő látja el a feladatokat. Az árajánlatban
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szereplő díjat sokallták. Az elmúlt időszakban megkeresett néhány építészt, és próbálta ezt a
dolgot körbejárni, néhányan úgy fogalmaztak, hogy nem túlzó ez az árajánlat. Az a
véleménye, ha ezen a területen előre akarnak lépni, akkor a főépítészi teendőkkel valakit meg
kell, hogy tudjanak bízni. Kéri a véleményeket.
Fekete Imre, képviselő: Valóban számukra egy kicsit meghökkentő volt az ajánlat. De ha
sikerül megállapodni az úrral, és remélni fogja, hogy a díjázás mellett lenni fog teljesítmény
is, és nem hiába adják ki ezt a pénzt, produktum is fog állni mögötte.
Keszler Gyula, polgármester: Balaton törvény módosulni fog, nem mennek-e elébe olyan
dolognak, amibe belecsúszhatnak?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A Balaton tv. felülvizsgálata folyamatban van. Megjelent a
településképi törvény az elmúlt év végén, pont a mai napon olvasta a végrehajtási
kormányrendelet módosítását. Az önkormányzatnak van egy feladata, hogy ezt meg kell
alkotni, valahol el kell kezdeni.
Keszler Gyula, polgármester: Nem tudnak kitérni a feladat elől. A mindennapi élet számára
azt bizonyítja, hogy meg voltak évekig rendezési terv nélkül, de az élet kikényszeríti, és
szükségessé teszi, hogy létrehozzanak olyan szabályzó rendszert, amely a települést is védi.
Jelenleg az OTÉK van érvényben a településen, illetve az illeszkedés szabályai, azok, amik
meghatározók. Számára megnyugtató lenne, hogy előbb-vagy utóbb eljutnának oda, hogy
megalkossák a szabályzatot. Az bebizonyosodott, hogy szakember segítsége nélkül nem
tudnak eredményesen előbbre lépni.
Németh László, alpolgármester: azt gondolja, hogy bármennyire jóindulattal kezelik a
rendezési tervek, annyira fogalmatlanok hozzá, hogy a legutolsó ezzel foglalkozó
szakemberekkel történő megbeszélésen, a hivatal műszaki ügyintézője, olyan kérdéseket tett
fel, hogy ők már a kérdéseket sem értették, nemhogy fel tudták volna tenni. Azt hiszi, hogy ha
ilyen óradíj mellett megbízzák – természetesen támogatja -, legyen egy előzetes megbeszélés
a műszakis kollégával, aki iránymutatást tudna adni, hogy meg tudjanak határozni értelmes
feladatokat, értelmes célkitűzésekkel, hogy a képviselő úr által elmondottakat tudja
kielégíteni, és ne felesleges munkát végeztessen 10 e/Ft/áfa-ért. Ismerni kell a dolgot.
Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, hozzászólás? Aki Szabó Zoltán árajánlatát elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy a műszaki ügyintéző is legyen jelen a megbeszéléseken, hogy
érdemben, és szakszerűen tudjanak hozzáállni és kérdezni.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ez egyértelmű, minden területen adja a hivatal a kollégáját, azzal,
hogy a hivatalban építész nincs. Nem véletlenül kell hozzá külső szakember ehhez a
feladathoz.
Keszler Gyula, polgármester: Aki elfogadja, a főépítészi feladatok ellátására adott
árajánlatot, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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61/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
a főépítészi feladatok ellátásra érkezett ajánlat elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat
elfogadásához kapcsolódóan megbízza a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. 14/b. ) az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával.
A TÉR-SZER Kft. által küldött megbízási szerződés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert az aláírására.
Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2017. május 31.

20. Mindszenti találkozó
Előterjesztő: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Ismerteti a megkeresést. Június 30. és július 2. között kerül
megrendezésre a XV. Mindszenti napok. Több évtizedes hagyománya van ennek a
programnak, ahol a településük szép számmal képviseltette magát, amelyen a családok,
települések között baráti kapcsolatok, együttműködések alakultak ki. Ebben a szellemben
készülnek az idei találkozóra is. Jelenleg az érdeklődők száma a 32 fő, erről fogják
tájékoztatni a szervező mátramindszenti önkormányzatot. Ez előzetes egyeztetésen arra
jutottak, hogy a rendezvény költségeihez hozzá kívánnak járulni, javasolja, hogy ennek
mértéke 50 e/Ft legyen, amely összeg terhére a Mindszent elő-, és utónevű települések
jelképes megajándékozása történjen.
Németh László, alpolgármester: Ne csak az ajándékok költségeinek biztosítására, hanem 50
e/Ft-ot biztosítsanak a költségekre.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
62/2017. (V. 03.) HATÁROZATA
Mindszenti Napok megrendezéséről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben megrendezésre
kerülő XV. Mindszenti Napok megrendezésének költségére 50 e/Ft-ot biztosít.

Vegyes ügyek
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Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy vegyes ügyek keretében mi az, amit szeretnének
felvetni?

Németh László, alpolgármester: Lenne egy-két dolog, amiről szeretne beszélni.
Végérvényesen el kellene dönteni, hogy a súlykorlátozást bevezetik-e a faluban vagy sem.
Erről már beszélgettek, azt gondolja, és meg is határoztak egyfajta tömeget, hogy ezzel ne
késlekedjenek. Beszéltek már a megállni és várakozni tilos tábláról, a falu központjában,
amivel szintén nem kellene késlekedni, hiszen közeledik az idegenforgalmi szezon. A
beszakadt aszfalt erősíti azt a gondolatát, hogy vezessék be a súlykorlátozást. A megállni és
várakozni tilos tábláról, és egyfajta sebességkorlátozásról is beszéltek. Él még benne az
együttes testületi ülésnek az utolsó napirendi pontja, ami a túlórára, illetve a munkaidőn kívüli
foglakoztatásról szólt. Nem azért él benne, mert elvetemült dolog, amit a polgármester úr
javaslatot tett rá, hanem talán azért, mert nem egységes a szemlélet a tekintetben, hogy
vannak testületek, akik munkaidőben tartják meg a testületi üléseket, és vannak akik,
munkaidőn kívül. Azt gondolja, hogy valamilyen szinten talán ezt egységbe kellene foglalni,
és kéri azt, hogy tegyék meg azt, hogy testületi ülések időpontjait ők is munkaidőben tartsák,
és miattuk ne legyen a hivatal dolgozóinak olyan kötelezettsége, ami munkaidőn kívül van.
Keszler Gyula, polgármester: Elmondja, hogy a súlykorlátozásról beszélt jegyzőasszonnyal,
az a kérése, hogy ezt a munkát csinálják meg. A képviselő-testület abban egyetért, és kérik
elkészíteni a rendelet-tervezetet, hogy súlykorlátozást kívánnak bevezetni az utak állapotáról.
Megtörtént részükről egy áttekintés, és fotó dokumentáció áll rendelkezésre, hogy mi
indokolja az utak súlykorlátozását. A képviselő-testület nagyjából egyetért azzal, hogy 5-7,5 t
közötti számok hangzottak el, amik elfogadhatónak tartanak. A kettő közül nem tudtak
egységes megállapodásra jutni. Az is elhangzott, hogy nem megtiltani kívánja a nagyobb
gépkocsik behajtását, hanem valamilyen módon való szabályozását szeretné, pl. behajtási
engedély, díjakat megállapítani, feltételeket meghatározni. Megállni tilos tábla kihelyezésével
kapcsolatban elmondja, hogy a tapolcai és a veszprémi közútkezelővel felvette a kapcsolatot a
közlekedéstechnikai osztállyal, ahova az észrevételek írásban kerülnek megküldésre, és
helyszíni bejárást fognak kezdeményezni
az ügyben. A képviselő-testületi ülések
időpontjának meghatározása rajtuk múlik, ami akár a közalkalmazottaknak, akár a
vállalkozóknak időpontban megfelel.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A súlykorlátozás kérdését sokkal komplexebb kérdésnek látja,
mind hogy kiragadnak egy kérdést az egészből és mással nem foglalkoznak. Két szerv is
felhívta már az önkormányzatok figyelmét, hogy a helyi közlekedés rendjét a helyi közutak
vonatkozásában a helyi önkormányzatnak feladata kialakítani, öt évente felül kell vizsgálni,
tehát ez több annál mint egy út, amire súlykorlátozást akarnak bevezetni. a hivatal azzal a
kezdeményezéssel fordultak valamennyi polgármester úr felé, hogy javasolják, hogy ezt a
munkát minden településen úgy végezzék el, hogy megbíznak egy közlekedési mérnököt, aki
ehhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik, és legyen egy teljes körű áttekintés a település
valamennyi közútjáról. Nem volt valamennyi polgármester úr együttműködő, mivel nem
válaszoltak. Azért gondolták, hogy egységesen kezelik ezt a témát, mert akkor nagyobb
tömegnél alacsonyabb ár érhető el. Azzal egyetért, hogy szabályozni kell mindenképpen, de
úgy, hogy teljes mértékben áttekintve a település valamennyi útját. Ha nem kapnak arról
anyagot, hogy konkrétan mit szeretnének, úgy nehéz előterjeszteni, vagy bármilyen anyagot
készíteni.

27

Keszler Gyula, polgármester: Az önkormányzat belterületi útjaira gondolnak. Nem érzi a
közlekedési szakember szükségét. Azt látják, hogy beszakadnak az útjaik, ahhoz hogy
megállapítsa valaki, nem kell szakember.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem csak a súlykorlátozásról, hanem egyéb forgalmi renddel
kapcsolatos kérdésekről is lenne szó. Mindenképpen komplexen kezelné. Már nézte más
önkormányzatok tekintetében, valahol rendeletben, valahol határozatban rendelkeznek róla.
Először elkészül egy anyag, az egyeztetésre kerül a katasztrófavédelemmel, rendőrséggel,
utána került elfogadásra. Illetve megbíztak közlekedési tervező céget ennek az anyagnak az
elkészítésével.
Németh László, alpolgármester: Neki az a problémája ezzel a kérdéssel, hogy kb. 1,5 éve
beszélgetnek erről, és mindig dobálják egyik oldalról a labdát a másik oldalra. Nem mondták
a hivatalnak, hogy alakítsanak ki egyfajta tervezetet. De azt gondolja, hogy joggal mondják
azt a falu lakói, hogy csak szórakoznak az üggyel. Kialakult egy állásfoglalás, hogy az
önkormányzat minden útját védeni szeretnék súlykorlátozással. A tervezethet az is kell, hogy
milyen szabályzókat tegyenek bele stb. A polgármester úr talán arra tett kérést a hivatal felé,
hogy egyáltalán egy alapkoncepciót kapjanak, hogy mik azok a jogszabályi hátterek, ami
alapján egy önkormányzat ilyen jellegű munkába belekezdhet. A rendőrséggel beszéltek,
akkor azt mondták, hogy az önkormányzat azt csinál, amit akar.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen, de ez nem is véletlen. Nem mindenhol csinálják ezt. Ha az
esetleges balesetekért, vagy azért, mert azt mondja a vállalkozó, hogy nem tud bejönni,
kártérítést kér, viselje az önkormányzat a felelősséget.
Németh László, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ha megállni és várakozni tilos lesz a
központban, akkor elkerülik a baleseteket. Egy mintát kérnének anélkül, hogy számok
szerepelnének benne. Nem ki akarják tiltani a vállalkozót 10 t autóval, majd amikor 200 e
forintért kell újra aszfaltozni az utat, akkor annak a pénznek egy részét azoktól kapnák meg,
akik az utat tönkreteszik.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: A szabályozással teljes mértékben egyetért.
Keszler Gyula, polgármester: Ő is megnézett több önkormányzatnak a súlykorlátozással
foglalkozó rendeletét. Amiről már beszéltek, az már alapja lehet egy rendelettervezetnek. A
szándék, hogy védjék az utakat, mert tönkremennek. A közfeladatot ellátó szervezetekre
természetesen mentességet adna a rendelet.
Németh László, polgármester: Feltételek nélküli igénybevételt nem szeretnének.
Keszler Gyula, polgármester: Kérnék a rendelet-tervezet előkészítését.
Megadja a szót intézményvezető asszonynak, aki kéréssel fordult az önkormányzathoz. Az
írásos kérelmet szintén megkapták. Kérdezi, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Adalékok, ami miatt tényleg fontos lenne, mert tényleg
régóra téma. Jelen pillanatban 17,5 fő várakozik az otthoni elhelyezésre, 99%-a demens beteg.
Lakók közül 5 főre változott a súlyos demensek száma, papír alapon legalább 6 középsúlyos
demens van. Tudják, és prognoztizálható a romlás. Gondot okoz 1 fő van műszakban kollégák
közül, lehetetlenség a lakóikra felügyelni és vigyázni. Nagyon kreatívan megoldják a
felügyeletet. Egyrészt a lakók miatt kellene a kerítés. Azt gondolja, hogy szakmai
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szempontból is nagy segítség lenne. Lenne egy határ és onnan már tényleg nem tudnának
kimenni. Két irányú a szükséglet. El tud képzelni és teljesen minimál kivitelezésű kerítést.
Kéri az önkormányzat segítségét, hogy ki legyen a vállalkozó, milyen árban. Ki vállalja a
költségeket? Reméli, hogy az önkormányzat valamennyit bevállalni, mert legalábbis így
kerek. Ezért volt a kérelem is.
Keszler Gyula, polgármester: Támogatja a kérést. Többször beszéltek róla, volt rá példa,
hogy az otthon lakója elment. Valóban szükséges. Németh László alpolgármester úr segítségét
kérné, hogy menjenek ki, nézzék meg, és tegyenek javaslatot arra, hogy milyen formában
tudnának kerítést készíteni. Kérjenek be két árajánlatot. Beszéltek már róla, hogy az
intézmény udvarában van egy használaton kívüli emésztő, aminek a megszüntetése fontos
lenne, mert balesetveszélyes. Jövő héten érkezik vállalkozó, aki ároktisztítást fog végezni,
hogy az árkokból kikerülő anyaggal töltenék fel. Így az udvaron is elkezdődhetne egy
tereprendezés folyamata is. Arra tett ígéretet, hogy energiától, és időtől függően a
közmunkások segítenek a terasz kialakításában. Ahhoz kell elhatározás, hogy a kerítést meg
kívánja oldani, milyen formában, minek a terhére. Ezt az intézmény költségvetéséből nem
tudják megvalósítani. Pozitív döntés esetén a tartalék terhére alakítsák ki az intézmény belső
udvarát elhatározó kerítést.
Fekete Imre, képviselő: A kerítés kérdése nem kérdés. Célszerűnek tartaná, ha a kerítés
átlátható lenne, mert amikor az idősek kijönnek az udvarra, úgymond, jó lenne, ha kilátnának
a „külvilágba”. A kapu elhúzható legyen, könnyen nyitható.
Németh László, alpolgármester: A zárszámadásban 1,6 M/Ft pénzmaradványa van az
intézménynek. Úgy emlékszik, azt mondta a pénzügyes kolléganő, hogy a 2017. évi dologi
kiadásokra használható fel. Az intézményt védeni kell, az önkormányzatnak mennyi pénze
van rá. Azt hiszi, hogy egy intézmény, ahol azok az emberek laknak, akiknek adott szinten
veszély is lehet, ha kimegy az utcára, el kell keríteni. Ki kell menni és megnézni, felmérni a
helyszínen.
Keszler Gyula, polgármester: Menjenek ki, kössék egy helyszíni bejáráshoz. Eredményéről
tájékoztassák intézményvezető asszonyt. Kérjenek árajánlatokat, miután valamilyen
egyezségre jutottak. Kéri intézményvezető asszonyt, hogy a képviselő-testületet néhány
szóban tájékoztassa az intézményben lezajlott személyi változásról.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Személyi változás tekintetében az egyik kolléga szülési
szabadságra megy. Helyére kellett pályáztatni az adott munkakört. Találtak egy nagyon
rátermett, a területen dolgozott kollégát. Ebből adódóan, mivel a várandós kollégát nem
lehetett éjszakai műszakban dolgoztatni, és hétvégén sem. Ebből keletkezik egy magasabb
túlóra áprilistól, keletkezik a szabadásának kiadásának költsége. Az új kolléganő, aki április
20-tól dolgozik, neki már a munkabér jár erre az időszakra. Tehát egymást fedő időszakok
vannak. Nagyjából kb. 300 e/Ft növekménnyel kell számolni a bérek területén. Ebben évben
még a felülvizsgálatok terhelik az intézményt, pl. érintésvédelem,. Szabályzat készítések is
vannak a feladatok között.
Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy ha megvan az elképzelés a kerítésről, akkor azt
jelezzék, hogy annak tudjanak utánajárni, hogy engedélyköteles-e, tekintettel arra, hogy
műemléki környezetben van.
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Keszler Gyula, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el az ülés 17:30
órakor bezárta.
Kmft.

Keszler Gyula
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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