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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 07-én
16:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzat Faluháza
Jelen vannak:

Németh László István polgármester
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Lakosság részéről megjelent 17 fő
Németh László István, polgármester: Köszönti Mindszentkálla lakosságát, aljegyző
asszonyt, valamint a lakosság részéről megjelenteket. Köszöni, hogy elfogadták a
meghívásukat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés
határozatképes. Szép László képviselőtársuk igazoltan van távol az ülésről.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra
vonatkozó javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a meghívó szerinti napirendi
pontokat tárgyalják, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
119/2017. (XI. 07.) HATÁROZATA
A 2017. november 06-i közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 07-i
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Beszámoló a képviselő-testület 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a képviselő-testület 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Elég hosszú lajstromot írt magának, nem kívánja mindet felolvasni. Kezdő még e tekintetben.
Néhány számot szeretne elmondani. Még egyszer köszönti a megjelenteket, reméli, hogy
maga a közmeghallgatás olyan jellegű lesz a végére, hogy sok mindent meg tudnak beszélni,
oldani, vagy tervezni a jövőről. Azt szokta mondani, hogy a múltról beszélgetni lehet, de talán
a múlt csak tanulságokkal szolgál, az eredményeknek örülni kell. A 2017. november 7-ig 9
képviselő-testületi ülés volt. Most érkeztek a 10. rendkívüli ülésről. Három rendes testületi, és
7 rendkívüli ülésük volt. Ismerteti a megtartott ülések időpontjait. A rendkívüli üléseket
valamilyen támogatásokkal, pályázatokkal kapcsolatos döntések miatt volt szükséges
összehívni. Egy lakossági fórum közmeghallgatás keretében került megtartásra, ahol
Mindszentkálla község településképi arculati kézikönyvének, és településképi rendelet
kidolgozásával kapcsolatos tájékoztatást tették meg. Alapvetően, ha el kellene mondania,
hogy milyen fontos témákat érintettek ezeken az üléseken, akkor azt kellene mondania, hogy
a falut érintő dolgokat alapvetően sokszor tárgyalták, de mégis ő úgy gondolta, hogy
elsősorban ezek a testületi ülések a központi törvénykezés által kötelezettségeknek
megoldását, illetve törvények, rendeletek elfogadására kell, hogy szükségesek legyenek.
Nagyon olyan kevés rendeletet tudtak megalkotni, amelyik az önkormányzat életében is
szerepet játszott. Azzal szembesültek a nyáron, hogy sok-sok feladat áll előttük, amit
gyorsított tempóban kell megalkotni két okból, mégpedig az egyik törvényi rendelkezések ezt
előírják, a másik, ha azt akarják, hogy valamilyen szinten a közösségük rendezett életet tudjon
élni, illetve, hogy kevésbé legyen felbolydulva a falu, akkor azokat a rendeleteket meg kell
alkotni, ami ezeket befolyásolja. A legelső időszakban, az első félévben, az egyik ilyen
legfontosabb rendeletük éppen a közterületre vonatkozó szabály volt, amely a közterületek
bérleményeire vonatkozó rendeletek voltak. Megalkottak e mellett a falu közlekedését
befolyásoló eseményeket, illetve rendeleteket, ezek aztán nem valósultak meg. Azért nem,
mert azok, amik végül is a Veszprém Megyei Közlekedésfelügyelettel kialkudva meg lehettek
volna, azokat az újonnan felálló képviselő-testület azt mondta, már erre az időszakra nem
csinálják meg, és vizsgálják felül a döntéseket, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeket
megkaptak. Elsősorban a megállni és várakozni tilos problémáról van szó, illetve a
súlykorlátozást meghatározó helyeken a faluban. Valóban bölcs ilyen tekintetben a képviselőtestület, mert ami a nyár folyamán akár a parkolási tendenciákkal, szórakozási eseményekkel
feltoldult tömeggel a nyakukba szakadt. Azt gondolja, hogy nem lett volna az megoldás, amit
akkor eldöntöttek. Közben felmerültek más kérdések is. Ebben a forgalmi nagyságrendben ez
nem probléma, hogy nincsenek kint a táblák, mire meg újra elkezdődik a szezonális időszak,
addigra biztos, hogy ki fogják helyezni a táblákat. Igyekeznek abban, hogy amit
meghatároznak, azt végre is hajtsák. Nagyon fontos volt, hogy a költségvetést tekintik, nem
sokat változik. Vannak fontosabb számok a költségvetésben. A központi támogatások
kifizetésre kerültek. A központi támogatások, amelyek célirányosan jönnek, azokat célszerű
mindig kihasználni, ebben a szociális támogatásokra irányuló központi pénzekben még van
lehetőség. Kéri, ha ismernek olyan személyeket, akik jogosultak támogatásra, de nem tudja,
hogy van ilyen lehetőség, vagy nem akar kérni, azért szóljanak, jelezzék. A szociális tűzifa
támogatással kapcsolatban a mai rendkívüli ülésen megalkották a rendeletet a támogatási
feltételekről. Az önkormányzat a pályázatra 35 m3 fát kapott. Az idén is minden háztartásba
eljuttatják a tájékoztatást az igénylésről. Nagyon sokszor elmondta, és igazolni véli, hogy
Mindszentkálla közösség ereje abból tűnik ki, hogy azokon a rendezvényeken, amikor meg
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kell mozdulni, mennyire mozdul meg. A rendezvények esetében az év során megrendezett
rendezvények azt bizonyítják, hogy lehet közösséget alkotni, amire igény is van. Az is
egyértelmű, hogy az új testület, bár csak egy személyben változott, de valamilyen szinten a
gondolkodás, feladatok elvégzésének a milyenségét picit átgondolva, másképpen kellene
csinálni. Igyekeznek színesíteni a rendezvényekkel kapcsolatban.
Bemutatja Csombó Zoltán új képviselő tagot, akit mint nem csak új képviselőt, hanem a
képviselő-testület úgy döntött, hogy megbízzák az alpolgármesteri tisztséggel is.
Mindannyiuk nevében jó munkát kíván. Ismerteti röviden, hogy milyen napirendi pontokat
tárgyalt az elmúlt időszakban a képviselő-testület. Azok a lényeges dolgok Mindszentkálla
életében, amelyekből Mindszentkálla több lett. Ami arról szól, hogy pályáztak az orvosi
rendelő, valamint az orvosi rendelővel egybefüggő tulajdonrész korszerűsítésére 6.110.540 Ft
értékben. Ezzel kapcsolatos pályázat még elbírálás alatt van. Említette már a Jókai u.
vízelvezető árok építésére már nyertek támogatást, az ebben az évben már megvalósult.
Szintén pályázatot nyújtottat be az árok építésének folytatására un. II. ütemre. Az emlékhely
kialakítására 4,500 e/Ft támogatást kaptak. Volt egy nagyobb pályázatuk a faluház
közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázat korszerűsítés címén, melyre három
árajánlat érkezett. A pályázat nyert, de elmondja, hogy milyen feltételekkel. A pályázott
13.617.523 Ft helyett a támogatási összeg 1.801.000 Ft lett, melyhez az önrész 1.550.000 volt.
A képviselő-testületnek rövid idő állt rendelkezésre arra, hogy eldöntse, hogy igényli-e a
támogatást vagy sem. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem igényli a támogatást, mert
nincs olyan helyzetben, hogy az elnyert összeg mellé hozzátegyenek ekkora összeget, mert
ebből az összegből nem tudtak volna sok mindent megvalósítani. Nem ismeretes, hogy milyen
pályázati lehetőségek nyílnak meg a jövőben. Nehéz pályázathoz jutni. A következő 2 évben a
legfontosabb feladat az, hogy a faluházat valamilyen szinten olyan faluházzá tegyék, ami nem
csak évi pár alkalommal közösségi rendezvényekre, hanem valamilyen szinten bevételi
forrása is legyen a falunak. A képviselő-testület most már nem adja ki csak úgy valakinek a
faluházat, helyiségeit, eszközeit, az önkormányzati vagyont, azért, hogy valaki tudjon belőle
vállalkozni. Közterületet sem fognak adni senkinek, hogy valaki a vállalkozását ebből
fejlessze. Most már fizetni kell érte, és a bevételeket vissza tudják fordítani a falura. A
közlekedési tábláknál kellett volna mondani, hogy a zánkai úton van egy tükrös tábla, amit
adományból sikerült megoldani. Megköszöni az adományt. Igyekeznek az adományokat jó
helyre tenni. Nem gondolná, hogy adomány nélkül nem tudnak élni, de itt eszébe jut az
elhíresült madár, ami egy kicsit megosztotta a falu lakóit. Volt pozitív és negatív vélemény is.
Nyilván ők sem így gondolták, amikor ezt a művész úrral megbeszélték. Ez tanulság volt
nekik. Remélik, hogy az az installáció is elnyeri a méltó kivitelezést, küllemet, amire majd
mindenki jó szájízzel néz. Elmondja, hogy a településképi rendelet megalkotásához még
egyszer szükség lesz egy összejövetelre, fórumra. A VÁTERV tervező iroda készíti az
anyagot, amelyet véleményezni szükséges. A vélemények elfogadása, a különböző hatóságok
hozzájárulása után lesz végérvényes. Azért szükséges ezt megcsinálni, mert december 31-ig a
rendeletet meg kell alkotni, mert különben veszélybe kerül az egy millió forint összegű
központi támogatás e célra. Ennyit gondolt a 2017. évi munkáról tájékoztatást adni.
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdésének e) pontja és az 51. § (3) bekezdése írja elő az önkormányzat feladatának a
környezet állapotának értékelését, elemzését és a lakosság évente egyszeri tájékoztatását.
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Mindszentkálla Község a Káli‐medence egységesnek tűnő területe 3 kistája közül a
„Badacsony-Gulács csoport” kistájhoz tartozik. Közigazgatási területe 1083,8 Ha, amelyből
belterület 50,3 Ha, a zárkerti részek 219,8 Ha, a külterület nagysága 813,7 Ha. Szerkezete
nőtt jellegű, meghatározó szerkezeti elem a falut észak‐dél irányban átszelő országos
mellékút. A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló, nyeregtetős épületekkel. A
belterület legnagyobb része falusias lakóterület. A beállt történelmi településmaghoz északról
és délről nagyméretű, összefüggő belterületi beépítetlen lakóterületek csatlakoznak. A
település központja a templom és a polgármesteri hivatal közötti területen alakult ki.
Zöldterület, közpark nincsen a településen. A központban volt játszótér közös használatú
terület, amelyet az öregek otthona telkén alakítottak ki. Ez az elmúlt időszakban megszűnt,
amellyel tervek vannak. A település sportpályája a délkeleti részén található, területén
épületek nem állnak. A sportpályától északra, a belterület szélén árok húzódik, ahol gyepes
területek alakultak ki, mivel a nedves terület beépítésre nem alkalmas. A község temetője a
belterülethez közvetlenül északkeletről csatlakozik. A Káli‐medence jelenleg a Balatoni

Nemzeti Park része. Először a kővágóörsi kőtenger vált védett területté 1976‐ban a 17/1976.

OTvH sz. határozattal, majd jóval később, 1984‐ben 9111 hektárnyi területen létre hozták a

Káli‐medence Tájvédelmi Körzetet, a Balaton‐felvidéki táj mintaterületét.

Mindszentkálla területét a Balaton törvény szerinti országos kerékpáros törzshálózat nem
érinti, de területén egy térségi jelentőségű kerékpárút áthalad, Balatoncsicsó irányából érkezik
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a Monoszlóra, majd a Balatonhenye ‐ Köveskál ‐ Kővágóörs ‐ Szentbékkálla ‐ Mindszentkálla
‐ Kékkút ‐ Salföld útvonalon hagyja el a Káli medencét Badacsonytomaj irányába.
A településen a vezetékes ivóvízellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100%‐os szintre
kiépítettnek tekinthető, az ivóvízvezeték minden utcában kiépült, az ellátás regionális
hálózatról történik.
Mindszentkálla területén a villamos energia szolgáltatója az E.on Észak‐dunántúli

Áramszolgáltató Zrt. A terület villamosenergia‐ellátása 100%‐osnak minősíthető. A térség

villamosenergia ellátását a 120 kV‐os Litér‐Keszthely gerincvezeték biztosítja. A fejlesztési
területek ellátása a meglévő települési hálózatokról biztosítható, azonban a
transzformátorállomások bővítése szükséges. A tájképvédelmi területeken, illetve hosszútávon
a medence teljes területén a légvezetékeket földkábelre kell cserélni. Fontos Mindszentkálla
meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a történelmi falukép
megőrzése a komplex tájgazdálkodás elveit figyelembe vevő gazdálkodás támogatottságának
növelése, valamint az ökologikus tájgazdálkodás előtérbe helyezése (helyi biogazdálkodásból
származó termékek előállításának és árusításának támogatása, a területre jellemző
hagyományos gazdálkodási módok, valamint növény‐ és állatfajok megjelenésének
ösztönzése, szőlőgazdálkodás segítése, gyümölcsösök telepítésének ösztönzése, hagyományos
gyepgazdálkodás és rideg állattartás támogatása).
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Németh László István, polgármester: Akinek kérdése, javaslata van, bármivel kapcsolatban
tegyék fel, jelezzék a problémát. Pl nyáron jelezték kutyaproblémát, azt gondolja, hogy
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pillanatok alatt egy része megoldódott a problémának. Azt gondolja, hogy ennek
következményeként akárhányszor látott olyan gazdát, aki nem pórázon kísérte a kutyáját,
jelezték a tulajdonos felé, hogy jobb lenne a pórázon sétáltatás. A kutyát olyan helyre kell
vinni sétálni, ahol nem zavarja a falu közösségét.
Lakosság részéről Oltárczi Lajos: A Petőfi utcában a közlekedéssel valamit kellene kezdeni,
mióta a fagyizó megnyílott nem lehet közlekedni a sok autótól, buszok nem tudnak elmenni.
A saját ingatlanról sem lehet kijönni autóval. Köszöni szépen.
Lakosság részéről Meilinger Lászlóné: Köszönti a település újonnan megválasztott
polgármesterét, alpolgármesterét. Jó egészséget és kitartást kíván a munkájukhoz.
Közvetlenül szeretne hallani a faluban működő szociális hálózatról, családsegítőről, hogy
ezek hogyan működnek. Erről közvetlenebbül szeretett volna hallani. Látja mindenki, hogy
fogy a falu. Szeretné, ha gyerekre, idős emberre figyelve lenne. Említette, hogy van szociális
pénz. Ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogy ismernek mindenkit. Tudna javasolni
személyeket, akik nem fordulnak segítségért hiúságból, félénkségből, vagy nem is gondolnák,
hogy van lehetőség. Falu lakosságával van kapcsolattartás, keressék meg az érintetteket. Ne
csak azt várják el, hogy az érintettek jelentkezzenek, hanem keressenek lehetőséget arra, hogy
ezekkel az emberekkel közvetlen kapcsolatba lépjenek. Elmondja, hogy működik a faluban
Mindszentkálla Jövője Egyesület. Van egy kiadványuk, amiből már próbáltak értesíteni,
amiből bevétele van. Nagyon sokan nem ismerik, a kiadvány a faluról szól, a hírnevét viszi
tovább a falunak. Örülne annak, ha többen támogatnák a rendezvényeket jelenlétükkel.
Németh László István, polgármester: A parkolással kapcsolatban elmondja, hogy valószínű
a fagyizó tulajdonosa nem gondolta, hogy ekkora tömeg lesz, és ekkora sikere lesz. Ez egy
érdekes kérdés? Mindszentkálla területén lévő vendéglátó egységek mennyire kötelezhetőek,
vagy kötelezhetők-e egyáltalán arra, hogy parkolóhelyek legyenek. Erre gondolt akkor,
amikor azt mondta, hogy van olyan feladatuk, amit meg kell oldani. Van néhány hónapuk,
hogy a következő szezonra az már nem ilyen zaklatott legyen, mint az idei évben. Nyilván
nem csak a fagyizónál van ilyen probléma, csak itt volt érezhető. Azt gondolja, vannak olyan
rendezvényei a vendéglátó egységnek, ahova olyan látogatottság érkezik, és tényleg
érdekesen lehet közlekedni a központban. Nyilván ő ezekre gondolt, hogy ezeknek a
megoldása ez még várat magára, úgy, hogy a jövő évre ezt meg kell oldani, hogy ne terhelje a
falu közösségét. Ugyanígy gondolja a szállásadókat is. Nem tudja pontosan, hogy minden
szállásadó rendelkezik-e annyi parkolóval ahányan meg tudnak szállni. Nyilván
közterületeket vesznek igénybe. Volt rá példa, hogy a szállásadók is kérték a
közmunkaprogramban dolgozókat, hogy reggeli órákban ne dolgozzanak, mert a vendégek
pihennek. A csatornázás után rendezettek voltak az utak, sajnos már most meg vannak
repedezve. Megoldatlan probléma a Tanácsköz utcája, ami nekimegy a Granaco Kft.
kerítésének. A zánka felőli út is szintén nekimegy a kerítésnek. Olyan érdekes tulajdonjogok
vannak, amikre ha odafigyeltek volna, akkor, amikor ezek készültek, akkor ezek a
nyomvonalak nem zavarnának be. Ha viszont kisajátításokkal, szolgalmi joghoz – nyilván
törvényi háttereket nem ismeri - kell nyúlni, hogy ezek a tulajdonviszonyok rendeződjenek. A
fagyizó nyilván fel fog készülni a következő szezonra, hogy ne akadályozza a forgalmat.
Amennyiben nem tud felkészülni, akkor az önkormányzatnak van már megoldási terve a
parkolásra, mégpedig az, hogy szivesen adnak közterületet parkolás céljára, amiért nyilván
fizetni kell. Ezt kell kialakítani a képviselő-testületnek, ami megoldásra vár. Szociális
ellátással kapcsolatban elmondja, hogy van igazság abban, hogy ismerni kell azokat, akik
rászorultak. Lesz is ebben valamilyen szintű cselekvésük a következő időszakban. A
falugondnok átlátja az idősek problémáját. Azt gondolja, hogy a következő időszakban
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néhány embert meg fognak keresni, ez vonatkozik a szociális célú tüzifa támogatásra. A
rendeletben megemelték a jövedelemhatárt, hogy többen bele tudjanak kerülni. Teljes
mértékben igaza van, igyekeznek ennek megfelelni. A családsegítővel, illetve a szociális
ellátásban dolgozókkal partnerként kell viselkedni. Elsősorban a doktornőre is számítanak, aki
jelezte, hogy a Káli-medencében a legjobb kapcsolata a mindszentkállai önkormányzattal
volt. Kérte, hogy ha probléma van, azt rögtön jelezzék feléje. Kéri, ha olyan személyről
tudnak a közvetlen környezetükben, akik rászorulnak, szóljanak, hogy van ilyen lehetőség.
Kovácsné Kati nagyon szívesen segít ebben, de a kérelmet mindenképpen be kell nyújtani.
Mindszentkálla Jövője Egyesülettel kapcsolatban elmondja, hogy nem sokat tud róla, de
beszéltek róla, tudja, hogy működik az egyesület. A Káli-medencéért Alapítvány, amit Kékkút
hozott létre, amelynek ő lett a kuratórium elnöke. Az alapítvány is egy olyan fórum, ami adott
szinten tud segíteni, nem biztos, hogy közvetlen önkormányzatoknak, de nyári
táboroztatásban tudtak segíteni. Azt gondolja, hogy potenciális erők vannak a faluban is,
életre kell kelteni őket. Az erő és az igény megvan hozzá. Tervszerűbben kell élni, lehet, hogy
kevesebbet ígérnek, de azt megcsinálják. A szabályokat, amelyeket alkotnak, mindenkire
vonatkozni fog. Ez lényeges dolog, mert anélkül nem lehet közösséget játékban tartani.
Reméli, hogy minden olyan probléma, ami felvetődik azt meg tudják oldani.
Lakosság részéről Feleki Ferenc: Épített a falu szélén a Kismező utcában egy házat.
Elmondja, hogy jó a levegő a faluban. Állítja, hogy akik itt élnek azok nem tudják, hogy
mennyire jó levegőben élnek. Elhangzott két dologhoz szeretne hozzászólni. Az egyik
közlekedéssel kapcsolatos. Ami itt van közlekedés rendezettség, az véleménye szerint
életveszélyes helyzet. Mindenekelőtt a falu lakosai számára. Sokan kénytelenek az úton
közlekedni. Másik kör a bringások helyzete. Meg van hirdetve a Káli-medencei bicikliút, de a
feltételeknek a legkisebb mértékben sem felel meg. El van borzadva az emberek
felelőtlenségétől, hogy jön egy család, a gyerekek külön biciklivel az autók között
közlekednek. A faluban is nehéz helyzet. A közlekedésfelügyelettől voltak kint, ott felvetődtek
a falun belüli közlekedési táblák kihelyezési lehetősége. Egyértelműen azt mondták, hogy a
falun múlik, bele sem szólnak. Aki nem ismeri a helyi viszonyokat, az bemegy a kanyarba
nagy sebességgel, és szembe jön a kerékpáros. Ezt valóban jó lenne táblákkal levédeni. A falu
végén jelezné még, hogy a Tapolca-Zánka összekötő úton, hogy bal oldalon szedjék ki a
földet, mert nem lehet balra befordulni, nem lehet kivédeni, hogy ne a szembejövő sávba
forduljon be. Aki tapasztalatlan, nem ismeri a viszonyokat, hamar meg van a baj. Mint ahogy
a polgármester úr is mondta, sokkal jobban ismerik a helyi jellegű problémákat, de meg kell
csinálni. A vendéglátással kapcsolatban elmondja, hogy ő ebben szakmában nőtt fel, és
csinálta végig. Vannak jogszabályi feltételi a parkolásnak. Szálláshely is akkor kap engedélyt,
ha vagy kialakítja – emlékezete szerint – szobánként az egy parkolóhelyet, vagy megváltja a
közterületből, ami nem kis pénz. Nem kell sokat gondolkozni. Azt nem érti, hogy hogyan
kaptak ezek működési engedélyt? A fagyizóra ki adott működési engedélyt, arra kiváncsi
lenne. Se közegészségügyi feltétel nincs meg. Irányítása alatt volt 250 üzlet Budapesten. Na
de földes fal, ahol fagylaltot készítenek? Első mérgezés legyen meg. Nyilván nem az
önkormányzat feladata, hanem a hivatalé. A hivatalban vannak a felelős emberek, akik
aláírnak ilyet. A körülmények kritikán aluliak. A parkolás sem megoldott. Abszolút
alkalmatlan ilyen pozitív infrastruktúrával működésre. Köszöni, hogy meghallgatták.
Németh László István, polgármester: A közlekedéssel kapcsolatban abszolút egyetértenek.
Az a kérdés, hogy az az elsőbbségadás kötelező tábla, ami a temetőnél van, visszategyék-e a
régi rendszerbe, vagy maradjon? Ami most van, az védi a faluban lakókat. Aki bejön a faluba,
annak kell megállni. Felvetődött az is, hogy megállni és várakozni tilos táblákat tegyenek ki.
Azért nem csinálták meg az engedélyezett kihelyezéseket. Önkormányzati hatáskör az
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önkormányzati területeken kihelyezni a közlekedési táblákat. Súlykorlátozásról is
folyamatosan beszélnek, hogy mi legyen a határ, ami alatt behajthat a teherautó. Nem arról
van szó, hogy kizárják a nagyobb tömegű autókat, csak úgy ahogy más önkormányzatoknál,
ahhoz hogy behajtson, megfelelő pénzt kell letenni az asztalra, hogy abból a pénzből meg
tudják javíttatni az utakat, amelyeket a több tonnás autó tönkretett. Kerékpárúttal
kapcsolatban elmondja, hogy van egy szószóló Köveskálon, aki folyamatosan kerékpárutak
létrehozásán dolgozik. Probléma, hogy kb. 10 m/Ft kell ahhoz, hogy elkészüljenek a tervek,
amíg nincs terv, nem tudnak sehova menni. A Káli-medencei települések az életben nem
fognak összerakni kerékpárút tervezésre. Tapolca-Zánka összekötő úttal kapcsolatos
észrevételt jelzik a közútkezelő felé. Elmondja, hogy érkezett az önkormányzathoz olyan levél
az esőzések miatt, hogy rávezették a földre a vizet stb. A megnézett terület állami tulajdonban
lévő földről van szó. Levelezéseik vannak az ügyben, nem tudja, hogy ezek mennyire fognak
megvalósulni. Vannak olyan engedélyek, amelyeket a hivatal ad ki, vannak olyan
közegészségügyi engedélyek, amelyeket nem a hivatal ad ki. Tudomása szerint volt a
fagyizónál ellenőrzés, amikor megnyílott. Nem az a probléma, hogy van fagyizó, hanem az,
hogy a parkoló autóktól megáll a forgalom a faluban. Úgy gondolja, hogy a falu irányába, a
„bebírók” közül az egyik legjobb indulatú, mert rengeteg segítséget, felajánlást tett. Az a
feladatuk, hogy itt helyt álljanak. Kéri, hogy az önkormányzat ajtaja mindig nyitva van,
kommunikáljanak egymással.
Lakosság részéről Meilinger Lászlóné: Kérdezi, hogy mikor van a polgármesteri fogadóóra
időpontja?
Németh László István, polgármester: Igen van. Ki fogja írni, hogy szerda 18-20 óráig. A
telefonon bármikor el lehet érni.
Lakosság részéről Meilinger Lászlóné: Komolyan kérdezi. Végig nézte mindkét
hirdetőtáblát, még nincs kirakva tájékoztatásul. Az a korrekt, ha van fogadóóra, és ott kell és
lehet elmondani személyesen a problémákat.
Németh László István, polgármester: Ő kérte a képviselő-testületet, hogy a későbbi
időpontban jelölhesse meg a fogadóóra időpontját. A honlapot is megcsinálják, ott is
feltüntetik majd.
Lakosság részéről Meilinger Lászlóné: A hirdetőkben figyeli az aktuális híreket. Nem
ártana pl. ha a tapolcai hivatalok elérhetősége fel lenne tüntetve, stb. Nem mindenkinek van
lehetősége internet elérhetőségre, hogy ott tájékozódjon. Olyan információkra gondolt,
amelyek a mindennapjaikhoz szükséges.
Németh László István, polgármester: Azokat, amiket jelzett, az a település honlapján ott
van. Jogos az észrevétel, rendbe teszik a hirdetőket. Jegyző asszony szeretne válaszolni a
kérdésre.
Tóthné Titz Éva, aljegyzőt helyettesítő jegyző: Bemutatkozik a jelenlévőknek. Ő látja el
jelenleg a jegyzői feladatokat. Reagálni szeretne az előtte szóló úr felvetésére, mint hatósági
feladatra. Elég sok minden jogszabályváltozás történt az elmúlt időszakot illetően. Van a
bejelentés-köteles és a működési engedélyköteles tevékenység. Az említett fagyizó bejelentésköteles tevékenység volt, a hivatal esetében annyit jelent, hogy bejelenti, és a jogszabályban
meghatározott bejelentésnek eleget téve nyilvántartásba veszik. A szakhatóságokat, akiket a
jogszabály előír, értesítik. A szakhatóságok 30 napon belül kijönnek és ellenőrzést folytatnak
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le a szolgáltatónál. Ha mindent rendben találnak, tovább folytathatja a tevékenységét,
amennyiben nem akkor felhívják a hiányosságok pótlására. Amennyiben ha annál is durvább
dolgokat találnak, akkor pedig gyakorlatilag felhívják a hivatal figyelmét, és megszüntetik a
tevékenységet. Úgy gondolja, hogy a hivatal teljesen a jogszabályoknak megfelelően járt el
annak idején is. A másik kérdés a parkolások kérdése, amit szintén jogszabály szabályoz. Ami
azt jelenti, hogy az egyéb szálláshely kategória, ebben az esetben nem ír elő a jogszabály
kötelező parkolási hely meglétét. Mindenki a saját, kialakult helyzete szerint, általában a saját
portáján, udvarában parkoltatta a vendégeket. Ugye az egy más kérdés, hogy nyilván több az
autó, mint amennyit biztosítani tud. Erre mondta polgármester úr, hogy megoldást kell találni.
Egyébként a jogszabály ezen körben nem ír elő ilyen kötelezettséget a hivatal részére, hogy
meg kell felelnie a vendéglátó helynek. A panziókra, szállodákra, hotelekre egyéb
jogszabályok vonatkoznak. Ennyit szeretett volna tájékoztatásul elmondani.
Németh László István, polgármester: Köszöni aljegyző asszony tájékoztatását.
Lakosság részéről Molnár Gyula: Kéri az önkormányzatot, hogy nézze végig, hogy az utak
mentén lévő fákat nézzék meg, hogy melyik nem oda illő, és mit lehet tenni.
Németh László István, polgármester: Megkapták a Molnár néni levelét, el is olvasták az
előző ülésen. Érti is a problémát. A következő a helyzet, fát kivágni csak úgy önhatalmúlag
nem lehet. Minden fakivágás közterületen engedélyköteles. Ezt nem a hivatal adja ki, mivel
érintettsége van a helyi hivatal vezetőjének, egy másik hivatal jegyzőjétől kell megkérni, amit
meg kell indokolni. Nem lesz ezzel probléma. Elmondja, hogy most a temetőben kellett
kivágni fákat, mert a katasztrófavédelem balesetveszélyesnek minősítette, kivágták, és kidőlt
a mellette lévő is. Pl. a temetőben most - csúnya szóval élve - tarvágást kellett végrehajtani,
ahhoz hogy nehogy baj történjen. Megpróbálják társadalmi munkában néhány részét
megtenni, de lesz olyan fakivágás, amihez szakembereket kell hívni. Igyekeznek segíteni a
probléma megoldásában. Hozzáteszi, hogy soha nem problémáztak azon, mert ezekből a
kivágott fákból, mindig tudtak a rászorulóknak adni fát.
Lakosság részéről, Meilinger Lászlóné: Kéri, hogy adjanak Kovácsné Katinak lehetőséget,
hogy néhány szót szóljon az egyesületről.
Lakosság részéről Kovács Gáborné: Elmondja, hogy Mindszentkálla Jövőjéért Egyesület,
ami 2012-ben jött létre, ami Mindszentkálla javát kívánja szolgálni. A faluról látható képek,
az itt látható kiállításnak a része, amit folyamatosan szeretnének bővíteni, ezek a
rendezvények alkalmával szintén megtekinthetőek. Ha valaki tud segíteni, akár anyaggal,
tanáccsal szívesen veszik, és megköszönik. Készítettek egy kiadványt, ami Mindszentkállán
lévő kőkereszteket, és templomot mutatja be. A kiadványból befolyó bevételt Mindszentkálla
javára tudják fordítani. A kiadványról annak idején a lakosságot tájékoztatták szórólap útján.
Lakosság részéről Meilinger Lászlóné: Az is benne van az elképzelésbe, hogy amikor már
lehetőségük lesz, és legyen bevétele az egyesületnek, hogy lehessen majd adó 1%-ot is
felajánlani az egyesület részére. Közhasznú alapítvány lehet, akkor a falu javára lehetne
fordítani, ezért is jött létre az egyesület.
Németh László István polgármester: Annyival kiegészítené, hogy nem tudja, mikor jön az
az időszak, hogy az 1%-ot lehet utalni, akkor a tájékoztatásban segíteni tudnak az adóbevallás
időszakában.
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Lakosság részéről Meilinger Lászlóné: El kell érni a lehetőséget, azért dolgoznak. A
testületből is vannak alapító tagok az egyesületben.
Németh László István polgármester: Az lenne jó, ha egyéb helyekről is érkezne támogatás.
Voltak rendezetlen dolgok a faluban. Az egyik rendezetlen téma a temető. Azért szeretné
elmondani, mert akinek kellemetlenséget kell csinálni, az szereti a kellemetlenséget kitolni
addig, amíg lehet. Ha szerencséje van, akkor megcsinálja más. Több alkalommal a
kormányhivatal jelezte, hogy ellenőrzést tart a temetőkben. Most volt ellenőrzés a Kálimedencében. Szerencsére ebből a közvetlen ellenőrzésből Mindszentkálla kimaradt. A
temetővel kapcsolatos nyilvántartások – sokak jóvoltából – elég rendezettek. Az biztos, hogy
az önkormányzat nem tudja egyedül megcsinálni a nyilvántartást. Úgy tudja, hogy Oltárczi
Lajosnál van dokumentum a sírhelyek nyilvántartásáról, amit szeretne kölcsönkérni, hogy
lemásolhassák, azért, hogy a sírhelyek megváltása mikor történt. Elmondja, hogy a temető
feltérképezésére 400 e/Ft-os ajánlatot kaptak. Kevés sírhelyről tudják a teljes adatokat. A
többi sírhely esetében is rendbe kell tenni. Kérdés az, hogy azokkal a sírokkal mi legyen,
amelyek nem lesznek megváltva, de nagyon szép kereszt van rajta. Anyagi dolgokról van szó,
ami érinteni fog mindenkit. Elmondja, hogy az Önkormányzatnak kb. 10 m/Ft vagyona van.
Az az összeg - ami a Szőke Laci bácsi féle ház eladásából, a falubusz cseréjéből, és a réginek
az eladásából van -, az most is rendelkezésre áll. Azt tartják, hogy ezt nem felélni szeretnék,
hanem arra fordítani, hogy a faluban az élhetőség minősége javuljon, olyan lehetőségeket
biztosítani, ami majd utána pénzt fog teremteni. Sok szeretettel várják az idősek napjára,
illetve az év utolsó rendezvényére a falukarácsonyra lakosságot.
További kérdés, észrevétel? Köszöni a megjelenést.
Mivel több hozzászólás észrevétel nem hangzott el - megköszönve a részvételt - a
közmeghallgatást 17:30 órakor bezárt.
kmft.

Németh László István
polgármester
aljegyző

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő
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