MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.
Szám: Krs/705-14/2018.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 29. napján megtartott testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 29-én
15:00 órakor megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége
Jelen vannak:

Németh László István polgármester
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző
Lakosság részéről: Istvándi Lajos
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Németh László István, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, jegyző
asszonyt, hivatal munkatársait képviselő urakat, Istvándi Lajos mindszentkállai lakost. Kiss
János Ambrus képviselő igazoltan van távol az ülésről. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4
fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az előzetesen kiadott napirendi pontokat szeretné kiegészíteni, mivel a tegnapi napon
törvényességi felhívás érkezett a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.)
önkormányzati rendeletével kapcsolatban, melyről a képviselő-testületet tájékoztatni
szükséges.
Aki elfogadja, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat az ismertetett napirendi ponttal
kiegészítve tárgyalják, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
103/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
A 2018. november 29-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
1. A 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 01.) rendelet módosítása, tájékoztatási
kötelezettség
Előterjesztő: Németh László István polgármester
2. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
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Előterjesztő: Németh László István polgármester
3. Súlykorlátozás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
4. A 2019. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Németh László István polgármester
5. A 2019. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
6. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István polgármester
7. Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Napirend előtt tárgyalnák a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. A jelentést mindenki megkapta. Nagyon sokat
találkoztak az elmúlt hetekben, a kiadott anyagban szerepelnek az elmúlt időszakban hozott
döntésekre tett intézkedések. Elmondja továbbá, hogy Orbán Péter úr kereste meg az
Önkormányzatot egy kéréssel, amely a víz lefolyását szeretné biztosítani, hogy a régi
időszakban az alsó oldalon lévő vízárkot hozzák fel a hegy oldali oldalra, és ezzel próbálják
meg elvezetni a vizet a keresztig. A keresztnél lévő vízátfolyást kellene megcsinálni. A
műszakis kolléganő egyeztetett a közúttal, akik azt mondták, hogy ehhez tervek kellenek,
helyszíni megbeszélés, szemle szükséges, valamint tervek készítése is szükséges. A másik
dolog a Götli Lajos féle beadvány, mely szerint a közmunkások fűkaszával kitörték a
gyermekének autójának az ablakát. Az előzetes információk alapján nincs biztosítása az
önkormányzatnak, arra nem lehet megcsináltatni. Illetve a fényképek alapján azt fogják kérni,
hogy lehetőleg ne egy egész ablakcserét végezzenek el az autón, hanem olyan módszert,
amivel azt a minimális karcolást csinálják meg, azt nyilván az önkormányzatnak kell majd
kifizetni. Ezt a két dolgot tájékoztatásként mondta el.
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem volt.
Aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 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
104/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 01.) rendelet módosítása, tájékoztatási
kötelezettség
Előterjesztő: Németh László István polgármester
Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy 100 m Ft felé emelkedett az
önkormányzat költségvetése. A tájékoztatóban látható, hogy melyek azok a tételek, amelyek
miatt növekedett a bevétel. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Kérdés nem volt. Elmondja, hogy az idősek otthona előirányzat módosítására kaptak 4.380
e/Ft-ot, ha jól értelmezi, akkor a jutalom ebbe bele van építve a kiadási oldalon?
Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: Igen.
Németh László István, polgármester: Ez meg volt az előző időszakban is, csak nem került
módosításra. Az idősek otthonában a jutalmat, ha az otthon költségvetése nem bírja el, akkor
az önkormányzat, de így emiatt még az idősek otthona költségvetésébe fér bele a jutalom.
Molnárné Szalai Valéria, pénzügyi ügyintéző: A jutalom esetében – ahogy megbeszélték –
az önkormányzat adta át. Ezt el lehetett osztani az alapilletményre, mivel nem lett módosítva
a szociális ágazati pótlék 3.900 Ft összegben, azt most át kellett adni. A teljesítés átadásra
került, csak az eredeti irányító szervi támogatás nem volt módosítva év elejétől. Májusban
volt egy 778 e/Ft-os növekedés, amikor módosítani kellett a felmérést, illetve a szociális
ágazati pótlék kompenzáció 3.173.958 Ft október 31-ig, valamint a jutalom miatti átadás.
Németh László István, polgármester: Aki kiegészítés alapján a 2018. évi költségvetés
módosításáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról
Németh László István, polgármester: Aki a költségvetés módosításhoz kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettségről szóló határozatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
105/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
Mindszentkálla Község Önkormányzata tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatási kötelezettséget
elfogadja.
2. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Előterjesztő: Németh László István polgármester
Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása azért szükséges, mert bele szeretnének tenni egy új tételt. Azt mondták, hogy az
elmúlt években is úgy jártak, hogy év közben minden kérelmezőnek tudtak támogatást adni.
Most olyan szituáció lett, pl. szociális tüzifa támogatás kiosztásánál is, mivel az idei évben az
elmúlt évekhez képest magasabb lesz az egy háztartásra eső tüzifatámogatás. Kb. 800 eFt-nyi
támogatási lehetőség van a költségvetésben, amit ha nem használnak fel, azt vissza kell fizetni
az államháztartásba. Felmerült egy olyan, mivel nagy valószinűséggel nem tudnak ekkora
összeget kiosztani, ezért lehetőség van arra, hogy a 65. életévüket betöltött, illetve azon
személyek a nyugellátást kapnak, azoknak egységesen az önkormányzat év végén, egyszeri
szociális hozzájárulást fizessen kérelemre. Ezzel módosulna a szociális rendelet, mely az
előterjesztésben szerepel. Erről mindenkinek értesülni kell, melyben kéri a segítséget.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az elhangzottak után formailag át kell írni a
1. §-t mivel mindkét alpontra vonatkozna a „és kereső tevékenységből származó
jövedelme…” szöveg.
Csombó Zoltán alpolgármester: Hány fő érintett?
Fekete Imre, képviselő: Kb. 55 személyt érintene.
Németh László István, polgármester: Lesz mozgástere az önkormányzatnak. A szociális
tüzifa támogatásból többen nagyon minimális összeg miatt estek ki, és úgy gondolja, hogy
akik emiatt kimaradtak, arról az önkormányzatnak kell gondoskodni, és ezt valamilyen
szinten kompenzálni kell. Ennyivel időskorúakon segítenek az évvégi kiadások enyhítésében.
Aki a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását a formai javítással együtt, de az
előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete
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az egyes szociális ellátások ellátásáról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
3. Súlykorlátozás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
Németh László István, polgármester: A rendelet bevezetésével kapcsolatban az előző
testületi ülésen megtették a szükséges javaslatokat. amelyek ahhoz kellettek, hogy
megfeleljenek a törvényességnek, amit a kormányhivatal alapvetően megkérdőjelezett. Voltak
olyan mondatok, amelyek a közmeghallgatáson előtérbe kerültek. A rendelet-tervezet a
kormányhivatallal egyeztetésre került. Ami változás volt azóta, hogy az előző együtt
beszélgetésük alapján meghatározták, hogy melyik utakon maradnak fenn a tiltó táblák,
melyet a tervezet 1 sz. melléklete tartalmaz. Ennyi a változás, amiről beszéltek. Emiatt van itt
Istvándi Lajos is.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A testület lehetőséget adhat a hallgatóságnak
is a hozzászólásra.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Azért van itt mert érinti, csak a gyerekeknek kell fizetni.
Németh László István, polgármester: Amikor ők erről ketten beszéltek, megállapodtak
akkor, hogy ha olyan időjárási viszonyok vannak, hogy nem tud a zánkai útról bejönni, akkor
természetes engedélyt kap arra, hogy a zuhogó esőben a gyerekek beszállítása problémát
okoz, akkor a Levendula utat is használhatják a buszok. Ezt tartják.
Ha ez így megfelel? Ezt megbeszélték, ez garancia rá.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Ez van.
Csombó Zoltán, alpolgármester: Az ülés előtt beszélték, hogy azért megy ez a gondolkodás
az agyban, mert ott a szomszédban a vállalkozás, és neki áll szőlőt szállítani, akkor még
biztos rosszabb világ lesz. Nyilván azért van az önkormányzat, hogy meg kell oldják ez
valamilyen szinten. Ha neki ez így megfelel, ha igy bemegy? Az a járműforgalom ami később
fog képződni, az fogja tönkre tenni az utat.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Ha száraz az út, akkor onnan fog bejárni.
Németh László István, polgármester: Igyekeztek csak azokra az utakra fenntartani az 5 t
táblát, ami félő, hogy ha ott nagyobb autók vannak beszakad az út.
Az utak védelmében történt ez, és éppen ezért igyekszik a képviselő-testület, és a
polgármester, ha majd jönnek a kérések, olyan lehetőséget biztosítani, hogy mindenki
megelégedésére, de az utak védelmében döntsenek. Így döntöttek, és az gondolja, hogy ez
nagyon korrekt.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Kiváncsi volt, hogy mi a történet.
Fekete Imre, képviselő: Azt gondolja, hogy senkit nem akarnak abban korlátozni, hogy ne
tudja a feladatait elvégezni, vonatkozzon ez bármelyik önkormányzati útra is. Indokolatlanul
ne legyen az össze-vissza rohangáljanak mindenféle autók, mert ahhoz van kedve.
Lehetőleg ne terheljék az utakat és találjanak más jellegű megoldást. Látszik, hogy az utak
milyen állapotban vannak, és ez csak rosszabb fog lenni.
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Németh László István, polgármester: Kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Aki az rendeletet-tervezetet az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2018. (XII. 03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről
Istváni Lajos 15,32 órakor az ülésről távozott.
4. A 2019. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Németh László István polgármester
Németh László István, polgármester: Megkapták az anyagot. Kérdés az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Fekete Imre, képviselő: Reméli, hogy a belső ellenőr ezután sem fog feltárni hiányosságot.
Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy az otthonnál tartottak módszertani
ellenőrzést, amely során apróbb hibákat tártak fel.
Aki a 2019. évi belső ellenőrzési tervek elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
106/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
A 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint
5. A 2019. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
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Németh László István, polgármester: A munkaterv tartalmazza a jövő évi teendőit,
feladatokat a képviselő-testületnek.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Kiegészül a munkaterv január hónapnál
szerepeltetteknél, mivel a közös hivatal költségvetése az elmúlt együttes ülésen elfogadásra
került. A közmeghallgatás májusra lett tervezve a választások miatt.
Németh László István, polgármester: Aki a kiegészítés szerint a munkatervet elfogadja, kéri
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
107/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
A 2019. évi munkatervről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet
elfogadja.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint
6. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István polgármester
Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kéri a véleményeket,
javaslatokat, mielőtt elmondja a saját véleményét.
Csombó Zoltán, alpolgármester: Érdekes anyag.
Fekete Imre, képviselő: Szép dolog, de támogassák a hazai szervezeteket.
Németh László István, polgármester: Erkölcsileg igen, anyagilag nem tudja támogatni az
önkormányzat.
Fekete István, képviselő: Helyben adják a támogatásokat.
Németh László István, polgármester: Aki az előzőek szerint a határozati 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
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108/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
Rákóczi Szövetség támogatásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly u. 1. sz.) kérelmére úgy döntött, hogy az önkormányzat az anyagi
támogatásnak nem tud eleget tenni, az ilyen célú költségvetési forrásokat a helyi érdekeltségű
kérelmezőkre szeretné felhasználni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. december 31.
7. Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a törvényességi
felhívásról. A törvényességi felhívás 18 pontja arról szól, hogy a település védelméről szóló
rendeletek pontja sérti meg esetlegesen valamilyen élő törvényt, vagy ellentéteket tartalmaz.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Szerinte feltöltötte a kolléga.
Csombó Zoltán, alpolgármester: Véleménye az egészről, hogy szakemberek hada volt
benne, aki készítette, és mégsem tudja, mert megóvnak a kormányhivatalnál, mert nem jó.
Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy a törvényességi felhívás 17 pontban
felsorol olyan törvényi háttereket, amelyek ellentétben állnak.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy kidolgozatlan volt, rövid
volt az idő. Akik csinálták, azok is csak a kapizsgálták. Egy év után könnyű mondani, hogy
nem jó. Véleménye, hogy egyetlenegy rendeletet sem tudnak mondani, ami jó.
Németh László István, polgármester: Jó szakember csinálta. 60 nap áll rendelkezésre a
javításra. Ezt a tervezőnek kell javítani, hogy milyen költséggel, az már más kérdés. Lényeg
az, hogy meg kell csinálni, az, hogy milyen feltételekkel az a kérdés?
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Tudják, hogy ez az idő nem elegendő rá.
Elmondja, hogy ma délelőtt beszéltek a tervezővel, és azt mondta, hogy vannak olyan dolgok,
hogy jogi álláspontot vár.
Németh László István, polgármester: Aki a tájékoztatást elfogadja, 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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109/2018. (XI. 29.) HATÁROZATA
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/005/3796/2018. számú törvényességi felhívásával egyetért, az abban
leírtakra gondoskodik a felhívásban közölt jogszabálysértések megszüntetéséről a
településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelete, valamint a
Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatával, illetve módosításával.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 60 nap
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy az első lépése egy fórum
megtartása közmeghallgatás keretében, ahol tájékoztatja a település lakosságát a
felülvizsgálatról. Ezt követi a 21 napos adatszolgáltatás a szervek felé. Ezek után
megkezdődik az érdemi munka a rendelet módosításával. Második fórumon kerül ismertetésre
a lakosság felé, hogy mi módosítása. Ezt követően fogadhatja el a testület a rendeletet.
Németh László István polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az
ülést 15:50 órakor bezárta.
kmft.
Németh László István
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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