JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 19-én
14:00 órakor megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző
Kis-Tóth Diána intézményvezető
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Németh László István, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, jegyző
asszonyt, hivatal munkatársait és intézményvezető asszonyt. Megállapítja, hogy a testületi
ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Szép László képviselő igazoltan van távol az
ülésről. Meghívó szerinti napirendi pontok kerülnek a mai testületi ülésen megtárgyalásra.
Kérdezi, hogy van-e javaslat napirendi pont felvételére?
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A mai napon érkezett emailen anyag a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás intézményi térítési díjakról szóló rendelet
jóváhagyásával kapcsolatban, melyet Ábrahámhegy község Önkormányzata fogadott el.
Németh László István, polgármester: Aki elfogadja a meghívó és a kiegészítés 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
A 2019. február 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 19-i ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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2. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Kálimedence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla beszámolója és szabályzatainak
elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
4. Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
5. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
6. 2019. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési
terve
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
8. A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményéről szóló
önkormányzati rendelet bevezetéséről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
9. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
10. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
11. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
12. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
13. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
támogatás kérése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
14. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
15. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
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véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Napirendek előtt tárgyalnák a beszámolót a két ülés
között hozott határozatok végrehajtásáról. A jelentést mindenki olvashatta. Elmondja, hogy
két kérelmező részére rendkívüli támogatás, és 2 fő részére lakásfenntartási támogatás került
megállapításra a rendelet alapján. Kérdezi, hogy jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a 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
12/2018. (II. 19.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: A múlt héten áttekintették azokat a fontos részeit a
2019. évi költségvetésnek, ami kb. várható kiadás lesz, továbbá azokat a dolgokat, melyek a
2018. évi költségvetésben szerepeltek, de nem csináltak meg. A látványos számok a
költségvetésben, hogy az elmúlt három évhez viszonyítva elég markáns pénzmaradvány
maradt meg, kb. 7 m/Ft-tal növekedett 2018. évben a pénzmaradvány 2017. évhez képest. Ez
azért örvendetes, mert tudtak év közben olyan támogatásokat biztosítani akár a falu
lakosságának, akár az általuk fenntartott intézményben, ami az elmúlt időszakban nem volt.
Azt gondolja, hogy fejlődtek infrastrukturálisan, nyilván pályázati összegekből is,
rendezvényeik nem voltak olyanok, amely ne lett volna emlékezetes. Lehetőséget biztosít
arra, hogy egy picit bátrabbak legyenek a következő évben. Pályázati lehetőségeket továbbra
is folyamatosan figyelni szükséges. Terveztek olyan dolgot, ami úgy gondolják, hogy
szükséges, hogy benne legyen a költségvetésben. Menet közben, ha bármilyen változás van,
akkor lehetőség van a költségvetés módosítására. Ma beszélt Lasancz úrral, aki a vízelvezetés
kapcsán tud segíteni. Van előzetes javaslata, pl. le kell videózni, hogy a vízelfolyáshoz képest
hogyan kell tervezni. A jelentkező beruházás is jelentős összegű lesz. Ennek a folyamata is
elkezdődött, és ha aktuális lesz akkor újra beszélnek róla. Mindig jelentkeznek apróbb
feladatok, melyeket meg tudnak oldani. Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés talán garancia
lesz arra, hogy nem kell nélkülözni, és nem kell izgulni, ha adódik sürgős, elvégzendő feladat.
Kérdés, hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatban?
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Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy a költségvetésben a 6. mellékletben a 21.
pontjában szerepelő feladatra tervezett 3.800 e/Ft mit takar?
Németh László István, polgármester: Ez az a feladat, melyet Kovács Gáborné Kati lát el.
Ahhoz, hogy ezt az állami normatívát megkapják, ingyenes továbbképzésen fog részt venni,
hogy és megszerzi ehhez a feladathoz szükséges iskolai végzettséget. Ez azt takarja még,
hogy a kulturházat rendelkezésre bocsájtják különféle kulturális rendezvények helyéül.
Biztosítják a falu lakosságának azt a lehetőséget, hogy bármilyen kulturális rendezvény
legyen a faluban.
Kiss János Ambrus, képviselő: Ez kiadási összegként szerepel.
Németh László István, polgármester: Ellentételezni kell a bevételi összeggel. Ezt nem
költhetik el más célra. Rendezvényekhez kapcsolódó összegek ehhez kapcsolódnak.
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Rezsiköltségek is ide tartoznak.
Kiss János Ambrus, képviselő: A költségvetés 10. mellékletében szereplő gépek
beszerzésére 2.135 e/Ft van tervezve.
Németh László István, polgármester: Az a szöveges részben ki van részletezve.
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: összesen 2.135 e/Ft van tervezve.
Kiss János Ambrus, képviselő: A táblázatban külön szerepel. Ha a kettő együtt szerepel,
annak az összegnek alatta kellett volna lennie.
Németh László István, polgármester: részösszegek vannak, felette van az összesített sor.
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Felül van az összesen sor, az került
kibontásra.
Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi a II. világháborús emlékhely kialakítására nincs
költség betervezve, annak is lesz kiadási oldala még.
Németh László István, polgármester: Azt gondolja, hogy amit most említ, ezek a dologi
kiadásba beleférnek. Nem kell külön tételt szerepeltetni a költségvetésben. A tavalyi
költségvetést is szinte alig használták fel. Amiket beterveztek, elbírta a költségvetés. Év
közben lesz lehetőség a költségvetés módosítására.
Kiss János Ambrus, képviselő: Beszéltek a traktorbeszerzésről az ülés előtt, hogy ezt az
összeget módosítani kellene, mert ennyi pénzért nem lehet traktort beszerezni. Ha költenek rá,
akkor nagyobb összeget tervezzenek rá, amiből megbízható eszközt tudnak vásárolni, ami
hosszú távon megoldja a problémát.
Németh László István, polgármester: Elfogadja a véleményét. Első sorban nem a használt
traktor van megcélozva, hanem, ha a faluprogramban eszközbeszerzéseket tudnak eszközölni,
akkor azt abból kell megvalósítani. Ehhez szükséges pályázatíró cég. Véleménye, hogy azon a
pályázaton belül pályázzanak egy nagyobb összeget ilyen jellegű célirányra, hogy egy
nagyobb teljesítményű traktor beszerezhető legyen. Menet közben le kell ülni, amikor indul a
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lehetőség. Egyetért azzal, hogy mi legyen a cél. Jelen pillanatban a költségvetésbe ezt az
összeget tervezték be.
Kiss János Ambrus, képviselő: Kevés az összeg. Ha nem lesz pályázat, akkor is lépni kell
valamit.
Németh László István, polgármester: Több mint fél millió forintba kerülne a gép felújítása,
felújítás esetén közúton továbbra sem lenne használható. Ha nem tudnak a pályázaton indulni,
akkor tudnak venni megfelelő használt traktort. Ez, amikor majd megvalósul nyilván való
testületi döntés kell hozzá. Ezek tervek, lehet módosítani a költségvetést.
Kiss János Ambrus, képviselő: Inkább áldozzanak nagyobb összeget egy megbízható gép
beszerzésére, mint a használt traktorra, ami lehet, hogy nem válik be.
Németh László István, polgármester: Ezt az összeget ki lehet egészíteni.
Kiss János Ambrus, képviselő: Kevés, ő sokkal többet tervezne a költségvetésbe.
Németh László István, polgármester: Javaslata lenne a képviselő-testület részére
gondolkodásra. Az Idősek Otthonának költségvetése beépül az önkormányzat
költségvetésébe. Az intézmény költségvetésében van egy szűken mért 800 e/Ft-os tétele,
melyből már rendeztek kifizetéseket. Az önkormányzat 500 e/Ft-al meg is dotálta az
intézményt, hogy egy kicsi fejlődés legyen. Mint fenntartónak, vagy mint tulajdonosnak
továbbiakban is dolga az önkormányzatnak. Van egy másik része, ami a jutalmazást és a
jubileumi jutalmazásról szól. Nyugdíjba vonul olyan kolléganő, aki az Idősek Otthona
alapításának napjától kezdve nyugdíjazásáig itt dolgozott. Arra gondol, hogy az önkormányzat
– függetlenül az Idősek Otthona költségvetésétől – visszagondolva arra, hogy amikor
nyugdíjba vonultak a vezetőik, akkor részükre is tárgyjutalmat adtak emlékbe ez alkalomból.
Kérdezi, hogy a költségvetésbe tervezzenek-e olyan részt, amely tárgyjutalmat biztosít a
nyugdíjba vonuló kollégának, mint ahogy eddig?
Fekete Imre, képviselő: Örül a felvetésnek. Nem jelentene anyagi gondot az
önkormányzatnak.
Kiss János Ambrus, képviselő: Olyan összegű tárgyjutalomra gondol, hogy ezt szerepeltetni
kellene a költségvetésben? Az előbb az mondta polgármester úr, hogy a dologi kiadásokból
megoldhatók a kisebb összegű feladatok.
Németh László István, polgármester: Nem. Azért kell szerepeltetni, mert ez a nyugdíjazás
rövidesen időszerű lesz, és nincs a költségvetésben jutalmazás. Ezt a pénzügyes kolléganő
kérdezte, hogy tegyenek-e bele ilyen tételt. A képviselő-testületnek az a véleménye, hogy ha
valakit jutalmazni kell, azt majd felvetik és akkor módosítják a költségvetést. Március elején
esedékes a nyugdíjazás. Külön költségvetésük van az intézménytől. Most önkormányzati
fejezetről beszél.
Kiss János Ambrus, képviselő: Az előbb azt mondta, hogy ha a traktor beszerzésnél
szükséges, akkor módosítják a költségvetést.
Németh László István, polgármester: Nincs külön betervezve a költségvetésbe, és azért
vette fel, hogy ha egyet értenek vele, akkor erre a célra egy összeget tervezzenek be.
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Fekete Imre, képviselő: Boldog nyugdíjas évet kívánnak részére.
Németh László István, polgármester: Muszáj összeget meghatározni? Nem lehet még
összeget sem mondani.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, ha egy tételként bekerül a
költségvetésbe, akkor kell összeg. Képviselő-testületi döntés mindenképpen kell. Esetleg egy
határozat, hogy a tartalék terhére x összeget biztosít. Ha a tartalékban van erre pénz, akkor a
tartalékból az önkormányzat bármire elkülöníthet összeget.
Németh László István, polgármester: Hagyomány szerint tárgyjutalomban gondolkodnak.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Most elfogadják a költségvetést, és dönt
külön határozatban hozza meg a döntését, hogy a tartalék terhére x összeget biztosít, ilyen
célra. Ha még nem tudja, akkor egy rendkívüli ülés keretében is meghozhatja ezt a döntést.
Vagy csak a szándékot fogalmazza meg.
Németh László István, polgármester: Tárgyjutalomról van szó. Kérdés van- e a
költségvetéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet elfogadja, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Németh László, István polgármester: Aki az önkormányzat saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról szóló előterjesztés
szerinti határozati 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
13/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2019. 9.000.000 Ft
2020. 9.250.000 Ft
2021. 9.500.000 Ft
2022. 9.750.000 Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2019. 0 Ft
2020. 0 Ft
2021. 0 Ft
2022. 0 Ft
Németh László István, polgármester: Aki a költségvetéshez tartozó tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetéshez tartozó
tájékoztatási kötelezettséget tudomásul veszi.
Németh László István, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan
az Idősek Otthonában nyugdíjba vonuló kolléganő részére tárgyjutalmat biztosítsanak a
költségvetési tartalék terhére, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Tárgyjutalom biztosításáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kálimedence Idősek Otthona Mindszentkálla intézménytől nyugdíjba vonuló dolgozó részére
tárgyjutalom címén a költségvetési tartalék terhére keretet biztosít.
2. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Kálimedence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Többször megbeszélték már, hogy a szociális
rendeletük az elmúlt években nem volt rossz, csak mivel a költségvetésben szerepelt két olyan
tétel, ami módosult – iskolakezdési támogatás, és a temetési támogatás. Emelkednek a
nyugdíjak. Szociális támogatásként 2800 e/Ft-ot kaptak. Ezért előkészítették a szociális
rendelet módosítását, melyben a %-ot, illetve a Ft összegeket olyan értelemben módosították,
ami realizálná a támogatásokat. Szélesebb kört érintenének a támogatási formák.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A bérek és a nyugdíjak is emelkedtek.
Szerepel még a tervezetben az intézmény térítési díj módosítása is.
Németh László István, polgármester: Kérdés a rendelettel kapcsolatban?
Amennyiben kérdés nincs, aki az intézményben alkalmazandó térítési díjat, valamint a
rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla beszámolója és szabályzatainak
elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Úgy gondolja, hogy intézményvezető asszony
részletesen leírta a 2018. év szakmai, illetve más jellegű feladatait beszámolóban. Köszönik,
hogy nem felejtette el, hogy az önkormányzat picit próbál más arcot mutatni az otthon felé.
Reméli, hogy a korrekt kapcsolatot a következő időszakban is tudják folytatni. Azt gondolja,
hogy nem csak a Káli-medencének, de a társadalomnak is szüksége van ilyen intézményekre,
tudva azokat a társadalmi hatásokat, amik vannak, nélkülözhetetlen, és azok a dolgozók, akik
ott dolgoznak nap, mint nap türelemmel, hozzáállással, elhivatottsággal végzik feladatukat.
Köszöni a vezetői tevékenységét, dolgozók munkáját, kéri tolmácsolja ezt a dolgozók felé.
Kérdés?
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Fekete Imre, képviselő: Sokat van az otthonban, látja a napi munkát. Elismerése a
dolgozóknak, és tudják továbbra is ezt a szép hivatást folytatni.
Németh László István, polgármester: Aki az Idősek Otthona 2018. évi beszámolóját
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 2018. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Németh László István, polgármester: Jogszabályi háttér, illetve az ellenőrzések miatt
szükségesek a szabályzatok módosítása. Aki az Idősek Otthona szabályzatait, szakmai
programját az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény szabályzatainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény
-

Házirendjét
Szakmai programját
Szervezeti és Működési Szabályzatát

az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kis Tóth Diána intézményvezető
Határidő: folyamatos
4. Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Nem változott semmi.
Évente felül kell vizsgálni a terembérleti díjakat. Aki egyetért azzal, hogy a díjakon nem
módosítsanak, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2019. (II. 19.) határozata
A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi
igénybevételi díját felülvizsgálta és 2019. évben nem kíván a díjakon változtatni.

színterek

5. 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Az anyagot megkapták. Nem terveznek olyan jellegű
fejlesztéseket, melyeket közbeszerzés érintené. Jelenleg a közbeszerzési terv nemleges.
Kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, aki a 2019. évi közbeszerzési tervről szóló határozati 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
19/2018. (II. 19.) HATÁROZATA
A 2019. évi közbeszerzési tervről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2019.
évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos
6. 2019. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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Németh László István, polgármester: Elkészült a rendezvényterv tervezett költséggel. Az
összes költség 1.540 e/Ft. Mindszenti találkozóra nem írtak összeget, itt a buszköltséget az
önkormányzat szokta vállalni, melynek még nem ismeretes a költsége. Erre a költségre
természetesen még visszatérnek az árajánlat ismeretében.
Aki a rendezvénytervet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
A 2019. évi rendezvénytervről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi
rendezvénytervét jóváhagyja.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: folyamatos
7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési
terve
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Előterjesztést megkapták. Javasolja, hogy ne menjen
az idei évben továbbképzésre a falugondok.
Kérdezi a falugondok véleményét a továbbképzéssel kapcsolatban.
Fekete Imre, képviselő: Ha nem szükséges, akkor nem venne részt az idei évben.
Németh László István, polgármester: Kötelező a továbbképzés. Kérdés, hogy a következő
évben el akarja-e kezdeni.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Célszerű az A változatot elfogadni, mert
nem lehet tudni, hogy milyen képzést írnak ki. Van olyan, ami szakmailag kötelező. Ha van
elfogadott terv, akkor az igénybe vehető a képzés. Célszerűbb, mert nem minden évben
hirdetnek meg ilyen programokat.
Németh László István, polgármester: Ha olyan képzés lesz, ami szakmailag jó, akkor
mindenképpen célszerű részt venni a képzésen.
Aki a továbbképzési tervvel az A. javaslat szerint 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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21/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
A falugondnoki szolgálat 2019. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2019. évi
továbbképzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Továbbképzésen részt vevő:
1 fő (Fekete Imre falugondnok)
Várható távolléti idő:
3 munkanap
Helyettesítés rendje:
a helyettesítésről a polgármester gondoskodik
A továbbképzésre fordítható forrás: 40.000.-Ft
Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan nem (a jelenlegi továbbképzési
időszak 2018. július 1-2022. június 30-ig tart, mely időszak alatt 60 pontot kell
megszereznie)
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.
Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: 2019. december 31.
8. A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményéről szóló
önkormányzati rendelet bevezetéséről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Az elmúlt évben napirendi pontként tárgyalták és
döntöttek arról a 88/2018. (IX. 26.) határozatában döntött arról, hogy a későbbiekben
megalkotásra kerülő közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének
jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendeletben mely magatartásokat, illetve mely
kötelezettségek megszegését kívánja szankcionálni.
A Képviselő-testület a 88/2018. (IX. 26.) határozatában foglaltak szerint a következő
magatartásokat, kötelezettségek elmulasztását kívánja szankcionálni:
- engedély nélküli közterület használat: a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI.6.)
önk. rendelet 3. §-ába foglalt esetekben nem kér közterület foglalási engedélyt
- közterületen történő parkolás (közterület foglalási engedély nélkül): a településkép
védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-ának megsértése
- a közterületek tisztántartásának be nem tartása: a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról
szóló 10/2004. (VI.21.) számú Ör. rendelete 10. - 12. paragrafusaiban foglaltak
megszegése
- avar és kerti hulladék égetése szabályainak be nem tartása: a környezet védelméről szóló
12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ában foglaltak be nem tartása
- súlykorlátozás hatálya alá tartozó önkormányzati utak engedély nélküli használata
- a temetőbe gépjárművel való behajtás: a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2005.
(XII.23.) ÖK számú rendelet 11. § (9) bekezdésének be nem tartása
Az előterjesztésben összegyűjtésre kerültek az egyes önkormányzati rendeletekben szereplő,
szankcionálandó magatartásokhoz kapcsolódó rendelkezések, a vonatkozó magasabb szintű
jogszabályi előírások, valamint egyes pontoknál a megalkotásra kerülő rendeletbe javasolt
rendelkezések. Azt nem látta, hogy talán egy helyen van szankcionálási lehetőség?
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Azt mind magasabb szintű jogszabályok
szabályozzák.
Németh László István, polgármester: Akkor ez alapvetően egy előírás, pl. a többi esetben
mint fognak csinálni.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ezekből az előírásokból mi az, amit
magasabb szintű jogszabály szabályoz, és azt nem szabályozhatják, és a véleményük szerint,
amit le lehet szabályozni az önkormányzati rendeletben pl. meghatározott napokon történő
égetést.
Németh László István, polgármester: Azt jól gondolja, hogy ez egy munkaanyag?
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: ha ezzel így egyetért a testület, hogy
amelyekben lehetőséget látnak, hogy bekerüljenek a rendeletbe, akkor azokat már rendeleti
formába öntik, utána megküldik véleményezésre a Kormányhivatal részére.
Németh László István, polgármester: Így elfogadható, hogy ezek a rendelkezések, melyek
az előterjesztésben szerepelnek azok kidolgozásra kerüljenek, Kormányhivatal véleményezése
után dönthetnek a rendeletek megalkotásáról?
Aki egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
22/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött, hogy a közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményéről szóló önkormányzati
rendelet kidolgozásra kerüljön.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a magasabb rendű jogszabályokat figyelembe
véve a rendelettervezetet elkészíteni, véleményeztetni szíveskedjen.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos
9. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Nem érkezett javaslat az értéktárba történő felvételre,
ezért csak tájékoztatást adott a bizottság.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
23/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság
tájékoztatását elfogadja.
10. Köveskál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Minden évben meg kell
határozni?
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Azért szükséges a módosítás, mivel a
szolgáltató megemelte a térítési díjat.
Németh László István, polgármester: Társulási ülésen elfogadásra került a térítési díj, csak
a rendelet véleményezése szükséges részükről. Kérdés?
Amennyiben nincs, aki a határozati 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
24/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Köveskál Napköziotthonos Óvodában nyújtott étkezési térítési díj elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskál Község
Önkormányzatának az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet tervezetet
megismerte azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Köveskál község Polgármesterét a
döntésről értesítse.
Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: azonnal
11. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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Németh László István, polgármester: Mindszentkálla Község Önkormányzata az 21/2018.
(II.19.) KT. határozatában egyszeri, 20.000.- Ft, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Benyújtották a támogatásról szóló
elszámolást. Kérdezi, hogy van-e kérdés az elszámolással kapcsolatban?
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
25/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal
12. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Előterjesztést megkapták. Az elmúlt évben 20 e/Ft-ot
adtak. Kérdés, hogy adjanak-e támogatást, ha igen mekkora összeget?
Fekete Imre, képviselő: Véleménye, hogy támogatni kellene az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet. Amikor netalán baj van adódna, akkor itt van a segítség.
Németh László István, polgármester: Egyetért. Olyan helyzetben is tud megoldást találni,
melyben más egyesület nem tudott. Sokrétűen, lelkesen végzik a dolgukat.
Fekete Imre, képviselő: Emeljék meg összeget, 30 e/Ft-ot javasol.
Csombó Zoltán, alpolgármester: Egyetért.
Kiss János Ambrus, képviselő: 25 e/Ft-ot javasol.
Németh László István, polgármester: Aki 30 e/Ft összegű támogatással egyetért, kéri,
kézfeltartással szavazzon
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3

igen

szavazattal,

1
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26/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 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 a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri
30.000 Ft-tal, azaz Harmincezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: 2019. évi működési kiadásainak támogatására
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesület, 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: Németh László István, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2019. március 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.
13. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
támogatás kérése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat a Nyári táborozás hátrányos helyzetű gyermekek számára
támogatási igénnyel fordult Mindszentkálla Község Önkormányzatához. 2019. július
hónapban szeretne a Szolgálat az általuk ellátott településeken a hátrányos helyzetű
gyermekek részére az eddigihez hasonló nyári élményeket biztosítani. Minden évben csinálják
a táboroztatást. Nem emlékszik, hogy anyagi támogatást adtak volna az elmúlt években. Arra
emlékszik, hogy nagyon sokszor támogatták a szolgálatot azzal, hogy a falubuszt
rendelkezésre bocsájtják gyerekek szállítása céljára. A gyermekjóléti szolgálat most minden
lehetőség irányába kéri a támogatásokat, mivel ezekből tudnak gazdálkodni. Hány helyi
gyermeket érint?
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Fekete Imre, képviselő: Tavalyi években 2-2 gyermeket vitt táborozásra. Javasolja, hogy a
gyermekek szállításában mindenképpen támogassák a szolgálatot, plusz 10 e/Ft-al is
támogassák a gyermekek nyári táboroztatását.
Németh László István, polgármester: 20 e/Ft-ot javasol.
Aki a 20 e/Ft támogatási összeggel, és a gyermekek szállításához a falubusz biztosításával
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
27/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatása
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban:
Szolgálat) kérelmét támogatja, és a Szolgálat részére a Szolgálat ellátási területén élő
gyermekek nyári táboroztatásához egyszeri 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint támogatást
nyújt, továbbá a gyermekek szállításához a falubuszt díjmentesen biztosítja.
A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról tájékoztatást adni.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. április 1.
14. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Megkapták a beszámolót. Kérdés?
Amennyiben nincs, aki a beszámolót tudomásul veszi, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
28/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2018. évre szóló beszámolójáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évre szóló
beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni
szíveskedjen.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. március 15.
15. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Átadja a szót aljegyző asszonynak a tájékoztatásra.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy a testületi ülésre indulás
előtt érkezett az anyag email-en., így előkészíteni sem tudta. Március 10-ig a határozatot meg
kell hozni, és meg kell küldeni a társulás felé, ezért szükséges a rendeletet véleményezni.
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában a rendeletalkotásra
kijelölt Önkormányzat, Ábrahámhegy Önkormányzata.
A társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat 23 településén látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 22 településen a házi
segítségnyújtás, és a szociális étkeztetés, 14 településen a támogató szolgáltatás feladatait.
A társulás már elfogadta a térítési díjakat. A társult településeknek véleményezési joga van.
Olyan lehetősége van az önkormányzatnak, hogy ezen térítési díjakból kedvezményt
biztosíthat. Az elmúlt évben sem adott a település egyéb kedvezményt a térítési díjakból.
Németh László István, polgármester: Ismerteti a térítési díjakat.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ami a települést érinti az a szociális étkezés,
házi segítségnyújtás-személyi gondozás, szociális segítés, ebből a három tételből nem adott
plusz kedvezményt a település az elmúlt évben. Kb. 10 %-os emelkedést jelent.
Kiss János Ambrus, képviselő: Egyetért, hogy ne biztosítsanak további kedvezményt. Úgy
emlékszik az elmúlt évben olyan döntést volt, hogy ha van rászoruló, annak személy szerint
egyénileg adjanak támogatást.
Aki a határozati 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
29/2019. (II. 19.) HATÁROZATA
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A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak meghatározásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja, egyéb kedvezményt nem
biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal
Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelentkezett
egy pályázatíró cég a Magyar Faluprogram pályázat kapcsán, melynek ismerteti az ajánlatát.
A pályázati lehetőség ismeretében erre visszatérnek.
Németh László István, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el –
megköszönve a részvételt – az ülést 15:30 órakor bezárta.
kmft.

Németh László István
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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