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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. október 17. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. október 17-én
16:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester 
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László  István,  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  hivatal
munkatársait.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Az
előzetesen  kiadott  napirendi  pontokat  szeretné  kiegészíteni  az  egészségügyi  feladatellátási
megállapodás  módosítása  védőnői  feladatok  ellátásra  napirendi  ponttal,  mely  amiatt
szükséges, mivel az eddig meglévő szerződés módosítani szükséges. 
Aki elfogadja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat az ismertetett napirendi ponttal
kiegészítve tárgyalják, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

93/2018. (X. 17.) HATÁROZATA

A 2018. október 17-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

1. A szociális célú tüzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. A helyi adókról szóló 10/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. A Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély ügye
Előterjesztő: Németh László István polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A szociális célú tüzifa juttatásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Az  előterjesztést  megkapták.  Elmondja,  hogy
olvasható az előterjesztésben, hogy 46 m3 fát  igényeltek,  ebből 37 erdei m3-t megítéltek.
Emellett pluszban még van 9 m3 kiegészítő támogatásként megítélt tüzelőtámogatás, melyet
ugyan az év elején kapták meg, amelyet ide tesznek a szociális tüzifajuttatáshoz. Így 46 erdei
m3  tüzifa  kerül  kiosztásra  majd  ebben  a  fűtési  szezonban  olyan  feltételekkel,  melyet  a
képviselő-testület meghatároz. Az előterjesztésben a leglényegesebb pont az, hogy mi legyen
az a határ, amelyet jogosultságot biztosítja. Alapvetően azt gondolja, hogy leginkább arról
kellene  beszélni,  hogy  a  jövedelemhatár  maradjon-e  300%,  ami  az  előző  évben
meghatározásra került,  vagy módosítják.  Az elmúlt  időszakban azon dilemmáztak,  hogy 2
évvel ezelőtt olyan alacsony volt az 1 főre jutó határ, hogy nagyon kevesen jutottak bele, azt
emelték  be  az  elmúlt  évben,  így korrekt  módon  tudták  a  tüzifát  kiosztani.  Kérdés,  hogy
maradjon-e a jövedelem határ, vagy változtassanak rajta?

Fekete  Imre,  képviselő: Javasolja,  hogy  maradjon  ez  a  jövedelemhatár,  úgy  látja  a
gyakorlatban, hogy ez a tavalyi évben jól bevált. Idei évben ez az összeg célszerű lenne. 

Csombó Zoltán, alpolgármester: Egyetért.

Szép László Sándor, képviselő: maradjon a jövedelemhatár az elmúlt évihez képest.

Németh László István, polgármester: Maradjon a 300 % az elmúlt  évihez hasonlóan. A
kérelmek benyújtását  kell  meghatározni.  Úgy emlékszik,  hogy tavalyi  évben a benyújtási
határidő december vége volt. Kérdezi, hogy mennyire kötött az időpont? 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Ez egy javasolt  idő.  Tavalyi  évhez nem
biztos, hogy viszonyítani kell, mert tavaly egy hónappal el voltak csúszva. Később volt erről
döntés.  Kolléganő  próbálta  beosztani  a  településeket,  hogy  ne  egyszerre  kelljen  a
határozatokat megírnia. 

Németh László István, polgármester: Milyen napra esik a 22-e? Csütörtök. Javasolja, hogy
30-a legyen a határidő.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Valószínű  azért  22-e  szerepel  javasolt
határidőnek, mert csütörtökön van a községben ügyfélfogadás, és be tudja hozni a kérelmeket.

Németh László István, polgármester:  Javasolja a november 30-ai határidőt.  Az egy nem
okoz olyan jelleg csúszást, ami az ünnepek előtt problémát okoz. A lakosságot tájékoztatják,
hogy ne az utolsó pillanatba adják be a kérelmeket. 

Kiss János Ambrus, képviselő: javasolja, hogy november 23-a legyen inkább a határidő:

Németh László István, polgármester: Lakosság érdekeit képviseli, javasolja a november 30-
i időpontot.  Mivel más javaslat is van, a november 23-a, így felteszi szavazásra.
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Aki a november 23-i benyújtási határidővel ért egyet, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a javaslattal egyetértett. 

Németh László István, polgármester: A jövedelemhatár módosítására nem érkezett javaslat,
tehát 300 %-os jövedelemhatár nem kerül módosításra. 
Aki a rendeletet a fenti módosítással elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzifa juttatásról

Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy 45 fő adta be az igénybejelentését a
téli rezsicsökkentésre.

2. A helyi adókról szóló 10/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Előterjesztést megkapták, melyet mindenki elolvasta a
rendelet-tervezet  szövegét,  illetve  a  kidolgozott  anyagot.  Nyilván  a  rendeletben  a
módosításoknál meghatározott elemekről van szó. Kérdés?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy a tárgyában nem változott a 
rendelet, csak a megszövegezése a jogszabályoknak való megfeleltetése történt átvezetésre.

Kiss János Ambrus, képviselő: Az adóköteles rész leosztásra kerül a tulajdonosok részére?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, mindenki a saját tulajdoni hányada
arányában fizeti az adót.

Németh  László  István,  polgármester:  Csak  szövegszerkezetileg  kerül  módosításra  a
rendelet.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Annak  próbáltak  megfelelni,  amit  a
kormányhivatal javasolt. Azt próbálták úgy visszarakni a rendeletbe, hogy senkit ne érintse se
pozitívan, se negatívan a rendelet módosítása. 

Németh  László  István,  polgármester: Kérdés?  Amennyiben  nincs,  aki  a  rendelet-
módosításával az előterjesztés szerint egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete
módosításáról

3. A Köveskál Védőnői Szolgáltat működési engedély ügye 
Előterjesztő: Németh István László, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Előzetesen  aljegyző  asszony  tájékoztatást  adott  a
megállapodás  módosításával  kapcsolatban.  Elmondja,  hogy egy kft-vel  volt  szerződése  az
önkormányzatoknak, illetve a Pápai Szakképzési Centrumnak a védőnői feladatok ellátására.
Ez a szerződés lejárt, ezért szükséges az új szerződés megkötése. Az önkormányzat a védőnői
feladatok ellátására a Pápai Szakképzési Centrummal fogja megkötni. 

Aki egyetért a szerződés megkötésével, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

94/2018. (X. 17.) HATÁROZATA

a Köveskál Védőnői Szolgálat Megbízási szerződés 
iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatairól

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat,
Köveskál  Önkormányzata,  Balatonhenye  Önkormányzata,  Kékkút  Önkormányzata,
Kővágóörs  Önkormányzata,  Mindszentkálla  Önkormányzata,  Monoszló  Önkormányzata,
Szentbékkálla Önkormányzata és a Pápai Szakképzési Centrum között létrejövő  Megbízási
szerződést az  iskola-egészségügyi  ellátás  védőnői  feladatra  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. november 30.

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  egyetért  a  feladatellátási  megállapodás
módosításával  és  a  működési  engedély  módosításával  egyetért,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

95/2018. (X. 17.) HATÁROZATA

a Köveskál Védőnői Szolgálat Feladat ellátási megállapodás  
és működési engedély módosításáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  Köveskál  Védőnői  Szolgálat
működési  engedély  módosítását,  valamint  az  Egészségügyi  feladat  ellátási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Köveskál Község Polgármesterét azzal, hogy valamennyi
érintett  önkormányzat  képviselő-testületének  kedvező  döntése  esetén  kezdeményezze  a
területi  ellátási  kötelezettséggel  rendelkező  Védőnői  Szolgálat  működési  engedélyének
módosítását.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Feladatellátó  Köveskál  Község  Önkormányzat
Polgármesterét,  a működési  engedély módosítás  és a  módosításhoz szükséges szerződések
aláírására.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. november 30.

Németh László István, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el  –
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést 16:45 órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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