
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  január 21-én
8:30 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

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 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Szép  László  képviselő  úr  jelezte  a  mai  ülésről  távolmaradását,  így  igazoltan  van  távol.
Ismerteti a mai rendkívüli ülés napirendi pontjait.
Aki  elfogadja,  hogy a  meghívó  szerinti  napirendi  pontok  tárgyalását,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

A 2019. január 21-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

1. Téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó természetbeni támogatás 
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. Granaco Kft. behajtási díj visszafizetésére irányuló kérelme                            
Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó természetbeni támogatás 
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Ahogy azt  az előterjesztésben olvashatták,  hogy a
támogatást  az  Önkormányzat  az  előzetes  igénybejelentéssel  érintett  45  háztartás
háztartásonként  12.000  Ft  összegű  természetbeni  támogatására  használhatja  fel.  A
támogatásból  kizárólag  a  2018.  október  15-ég  igénybejelentést  tett  háztartások  részére
nyújthat  támogatást.  A támogatás  nem használható  fel  a  tüzelőanyag  jogosulthoz  történő
szállítási költségeinek fedezésére. A támogatói okirat alapján az Önkormányzat vállalja, hogy
szerződést  köt  a  tüzelőanyagot  természetben  biztosító  gazdálkodó  szervezettel,  amelyben
rögzítésre kerül, hogy a támogatásban részesülő háztartásoknak legkésőbb 2019. december
15-ig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét. Több tárgyalás folyt a vállalkozókkal,
és  több  önkormányzat  a  Tördemici  Tüzéppel  kötötte  meg  a  szerződést,  ami  általában
mindenre kiterjed. Az Önkormányzatnak a ténylegesen átvett tüzelőanyag értékét legkésőbb
2019.  december  31-éig  kifizeti  a  vállalkozó  részére.  A támogatás  felhasználásának  végső
határideje:  2019. december 15.A támogatás felhasználásáról 2020. február 14. napjáig kell
elszámolni a Magyar Államkincstár felé.
Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  45  háztartásra  vonatkozóan  nyújtott
beigénybejelentést, ebből 38 háztartás tűzifát, 1 háztartás szenet, 2 háztartás pellett/brikett és
4 háztartás gázpalack tüzelőanyagot igényelt.  A tüzelőanyag biztosítását fa, szén és gázpalack
esetében a Tördemic Tüzép Építőanyagkereskedelmi és Szolgáltató Kft (Badacsonytördemic,
Szent  István  u.  77.),  a  pellet/brikett  tüzelőanyag  biztosítását  a  VEMI-2003 Kft.  (Tapolca,
Gyulakeszi út 585/18. hrsz) vállalta.  A szerződés-tervezetben is látható,  hogy egyénenként
mennek  az  igénylők  a  vállalkozóhoz,  melyet  a  vállalkozónak  dokumentálni  kell.  Az
Önkormányzat lesz a vevő, és valószínű, hogy a szén esetében az energia adó megfizetése az
önkormányzatot fogja terhelni, de a NAV-tól erre még egyértelmű válasz nem érkezett.

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy palackos gáz elfogadható?

Németh László István, polgármester: Igen, szerepelt is az igénybejelentő nyomtatványon.
Pl.  aki  az  un.  szieszta  gázkályhával  fűt.  További  kérdés?  Amennyiben  nincs,  aki  az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

Téli rezsicsökkentés keretében nyújtott egyszeri 12.000 Ft értékű természetbeni
tüzelőanyag biztosításához vállalkozóval történő szerződéskötésről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő testülete a téli rezsicsökkentés keretében - 
a gáz- vagy távhő- szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező az előzetes igénybejelentéssel 
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érintett 45 háztartás részére - egyszeri természetbeni 12.000 Ft értékű tüzelőanyag 
biztosítására 

- fa,  szén  és  gázpalack  tüzelőanyag  esetében  a  Tördemic  Tüzép
Építőanyagkereskedelmi és Szolgáltató Kft (Badacsonytördemic, Szent István u. 77.)
képviseli: Csonka László, ügyvezető

- pellet/brikett tüzelőanyag esetében VEMi-2003 Kft (Tapolca, Gyulakeszi u. 585/18.
hrsz; képviseli: Mészáros Mihály ügyvezető

vállalkozókkal köt szerződést. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. január 31. 

2. Granaco Kft. behajtási díj visszafizetésére irányuló kérelme                            
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István polgármester:  Az előterjesztést szintén kézhez kapták a napirendi
ponttal  kapcsolatban.  Sokat  beszélgettek  azzal  kapcsolatban,  hogy amikor  a  súlykorlátozó
táblákat kitették és érkezett a Kormányhivataltól törvényességi óvás, akkor szinte biztosak
voltak, hogy ezzel a pénzzel olyan értelemben történik, hogy a törvényességi óvást valaki
olvassa, akkor azok, akik nagy összeget fizettek be, azok nyilván valamilyen igénnyel állnak
az Önkormányzattal  szemben. A Granaco Kft.-től  érkezett  még az ünnepek előtt  behajtási
engedély  kérelem,  és  válasz-emailban  tájékoztatta,  az  engedélyt  megadta  és  azért  nem
szólították fel a díj befizetésére, mert már nem kell fizetni. Kérelmező is megállapította azt,
hogy a joggyakorlatot nem alkalmazták jól, ezért kérelemmel fordult az önkormányzathoz és
visszakéri az általa befizetett behajtási díj összegeket. Kollégák kigyűjtötték a 2018. évben
befizetésre került összegeket, mely összesen 74.000 Ft.
Javaslata, hogy minden befizetőnek, aki 2018. évben súlykorlátozással kapcsolatban behajtási
díjat befizette, azok részére fizessék vissza a díjat.
Amennyiben nincs kérdés, aki a javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

behajtási díj jogcímen befizetett összeg visszatérítéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a napirendi pontot
és a behajtási díj jogcímen befizetett q2w74.000 Ft visszafizetéséről dönt.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon Mindszentkálla Község Önkormányzata
költségvetési  számlájáról  74.000  Ft  átvezetéséről  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata
egyéb bevételek alszámlájára és a kiadott behajtási engedélyek alapján a Kérelmezők részére
a visszafizetésről intézkedjen.
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Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: 2019. február 15.
3. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Az  előterjesztésben  látható,  hogy  egyfajta
alapilletmény növelő  határozatokat  kell  hozni  az  Önkormányzatoknak,  és  amennyiben  a
köztisztviselők  ezt  az  alapilletménynövelést  megkapják,  akkor  lehet  pályázni  a  központi
költségvetésre.   A  pályázat  keretében  lehetőség nyílik a szerényebb anyagi helyzetű
települési önkormányzatok számára is, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a
hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.
Alapvetően  azt  gondolja,  hogy az  önkormányzat  költségvetése  már  tartalmazza  a  hivatal
költségvetését.  Ez  a  béralap,  amit  feltételként  szabnak  ez  rendelkezésre  áll,  nem  fogja
megváltoztatni  a  2019.  évi  költségvetési  tervet,  nem  növeli  meg  az  önkormányzatok
hozzájárulását sem 2019. évben, sem a további években sem. Ez egy évre szóló a pályázat.
Olyan pozitívuma van, hogy a normatív támogatás, amit lakosságszámarányban kaptak erre az
évre, a tervezettel ellentétben 800 e/Ft-tal kevesebbet kapott a hivatal, és azt egy költségvetés
módosításánál  kellett  volna pótolni  az önkormányzatoknak.  Ha ez a pályázat sikeres lesz,
akkor  az  a  hiányzó  bér  is  bele  fog  esni  ebbe  a  pályázati  összegbe,  és  így  költségvetés
módosítást nem kell végrehajtani. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fekete Imre, képviselő: Örülnek annak, hogy észrevették, hogy még vannak olyan hivatalok,
ahol a dolgozók úgymond nincsenek megfizetve, és talán ezzel kompenzálásra kerülnek.

Németh László István, polgármester: További kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2019. (I. 21.) HATÁROZATA

A belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázaton
való részvételről

Mindszentkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  székhely  települése,  Kővágóörs  Község
Önkormányzata benyújtsa pályázatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló  2018.évi  L.  törvény  (a  továbbiakban:  Kvtv.)  3.  melléklet  I.12.  pontja  alapján  a
belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázatra.  

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja azt a feltételt, hogy az
illetményalapot  a  Kvtv-ben  rögzítetthez  képest  (38.650,-Ft)  legalább  20%-kal  emelt
összegben, azaz legalább 46.380,- forintban állapítja meg 2019. január 1-től a 2019. évre.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  a
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Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 1-én a Kvtv-ben meghatározott
illetményalap, 38.650,-Ft került alkalmazásra. 

A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

   Határidő: azonnal
   Felelős:  Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – 
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést  8:40  órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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