
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  április  17-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

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Rendőrkapitányság részéről: Rausz István r. ezredes, kapitányságvezető
                                              Sztrik Ákos r.százados, örsparancsnok

Lakosság részéről: 1 fő

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László  István,  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  jegyző
asszonyt,  hivatal  munkatársait,  valamint  meghívott  vendégeit,  lakosság  részéről  megjelent
érdeklődőt. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Kiss
János  Ambrus  és  Szép  László  képviselő  urak  jelezték  távolmaradásukat  az  ülésről,  így
igazoltan  vannak  távol.  A meghívót  a  képviselő  urak  megkapták,  melyhez  szeretné  9.
napirendi  pontnak  felvenni  az  aszfaltozási  munkákra  érkezett  árajánlatok  megtárgyalását,
valamint a Magyar Faluprogrammal kapcsolatos tájékoztatást. Továbbá zárt ülést kell tartani
az idősek otthonában megállapított térítési díjra érkezett kérelemmel kapcsolatban.

Fekete  Imre,  képviselő:  Kérné,  hogy  a  faluház  bérleti  díjával  kapcsolatos  módosításról
beszéljenek.

Németh László István, polgármester: Lesz egy olyan napirend, amihez kapcsolható.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az a napirendi pont nem kapcsolódik hozzá.

Németh  László  István,  polgármester: Nem  kapcsolódik,  de  az  első  házasulandókhoz
kapcsolódik. 
Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  ismertetettek  szerint  tárgyalják  a  napirendi  pontokat,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

31/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

A 2019. április 17-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2.  A  házasságkötések  hivatali  helyiségen,  illetve  hivatali  munkaidőn  kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (V. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

3. A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló 
önkormányzati rendelet bevezetése 
 Előterjesztő: Németh László István, polgármester                          

4. Rákóczi Szövetség 2019. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István, polgármester                          

5. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a
2018. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

6. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

7. A falugondnok beszámolója 2018. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

8.  Beszámoló az Önkormányzat  részvételével  működő társulások 2018.  évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

9. Aszfaltozási munkákra adott árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

10. Tájékoztatás Magyar Faluprogramról
 Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Napirend  előtt  tárgyalnák  a  lejárt  határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Ismerteti a jelentést. 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Aki  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

32/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Köszönti  Rausz  István  r.ezredes  urat  a  Tapolcai
Rendőrkapitány  kapitányságvezetőjét  és  Sztrik  Ákos  r.  százados  örsparancsnok  urat.  A
közrendvédelmi  beszámolót  mindenki  megkapta.  Részletesen  a  falura,  illetve  magára  a
körzetre vonatkozó adatokat a beszámolóból megismerték.
Kérdezi, hogy van-e a közrendvédelmi beszámolóhoz kiegészíteni való?

Rausz István r. ezredes: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jelenlévőket.  Nem rendhagyó,
hogy megjelenik egy képviselő-testületi ülésen a közrendvédelmi beszámoló kapcsán. Annak
apropóján van itt, hogy minden önkormányzatot végig fog látogatni, és a beszámoló kapcsán
ezt  kihasználva  eljött  Mindszentkállára.  Pár  szóban  elmondja  a  beszámolóval  kapcsolatos
dolgokat, és egy-két dolgot, melyet szeretné, ha a képviselő-testület megértene a részükről.
Maga  a  település  közbiztonsága,  közlekedésbiztonsága  teljesen  rendben  van,  kivételes
település a hozzájuk tartozó 54 település közül, ahol illetékesek. Az egy bűncselekmény az
már majdhogynem elenyésző, ez az ittas vezetés bűncselekmény, amit ők tártak fel. A többi, a
magánlaksértés és a testi sértés az megszűntetésre került, mert vagy magánindítvány nem volt,
vagy egyéb  más,  ezek  olyan  jellegű  jogsértések,  amelyeket  bejelentettek,  de  nem tudnak
eljárni. A törvények alapján az ügyeket meg kellett szüntetni, mindegyikhez magánindítvány
kell.  Ennél  fontosabb  az,  hogy  tudja  mindenki,  hogy  a  rendőrség  nem  azért  van,  hogy
szeressék. Ezt nem is várja el senkitől. Azt is el kell mondani, hogy továbbra is évek óta
következetesen  a  mellett  vannak,  hogy a  jogszabályok,  törvények  mindenkire  egyformán
vonatkoznak.  Ha  a  rendőrség  intézkedik  e  területen,  az  nem  azért  van,  hogy  valakit
„kipécézzen”,  vagy  valamelyik  települést  zaklassa,  hanem  arról  szól  a  történet,  hogy
valamennyi  településükön ugyanannak a rendnek,  ugyanannak a jogszabálynak,  normának
kell érvényesülni, mint az országban bárhol máshol. Kér mindenkit, különösen a képviselő-
testületet,  mindenkit,  ha  év  közben  valami  probléma van  a  rendőri  munkával  azt  időben
jelezzék feléjük. Év végén ne vágja senki a fejéhez, hogy bezzeg a rendőrség ezt meg ezt nem
úgy csinálta. Településenként változó, de van jellemzően ilyen település, aki a következő évi
beszámolónál  kiteregetik  a  szennyest.  Akkor még hozzáteszi,  hogy a belügyminisztériumi
kérdőívre azt válaszolják, hogy a rendőrség nem teszi a dolgát, az még cikibb. Mindenkinek
azt  mondta,  hogy  őt  bármikor  fel  lehet  hívni.  Polgármesterek  közül  mindenki  tudja  a
telefonszámát,  hivatalok  is  szintén.  Kapcsolatot  tudják  tartani  az  örsparancsnok  úrral,
osztályvezető  úrral,  körzeti  megbízottakkal.  Kéri,  -  annak ellenére,  hogy nagy problémák
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nincsenek, legalábbis az ő megitélésük szerint - , hogy időben jelezzék ezt feléjük. Méltassák
arra ezt a beszámolót, hogy értékeljék reálisan a kérdőívet, abból megkapják a visszajelzést,
levonják a konzekvenciákat az elöljáró szervek, hogy az adott rendőrség jól dolgozik vagy
nem. Az értékelésnél  nagyon magas pontszámmal szerepel az önkormányzatok véleménye.
Nekik a vélemény nagyon fontos. Csúnya dolog, ha nem méltatják erre őket, hogy legalább
értékeljék a munkájukat. Ha év közben van probléma, kéri bátran jelezzék feléjük. 
Van-e az elmondottakkal kapcsolatban kérdés?

Fekete  Imre,  képviselő: Igen.  Ő  a  település  falugondnoka,  már  nagyon  régóta.  Ezáltal
nagyon sokat van jelen a településen. Nem teljesen ért egyet azzal, hogy a rendőröket nem
szeretik. Mindszentkállán azok az állampolgárok, akik betartják a törvényeket, ő még tőlük
ilyen  kijelentést  nem  hallott,  hogy  nem  szeretik  a  rendőröket.  Látja,  hogy  a  rendőrautó
rendszeresen még a legcsendesebb mellékutcákon végigmegy, ami megnyugtató. Elmondja,
hogy éppen a mai napon jött egy fehér furgon, és hangszóró volt a tetején, melyben hirdették,
hogy használt dolgokat vesznek. Ezt meghallva, már ment is az autó után, és megkérdezte,
hogy kik ők, mit csinálnak a faluban. 

Rausz István, r. ezredes: Ezt feléjük is kéri, hogy jelezze. Mert több esetben így fogtak el
körözött személyeket. Nem is szabad, hogy konfliktusba kerüljön az ilyenekkel.

Fekete Imre, képviselő: Az egy jelzés az idegeneknek, hogy valaki felfigyelt rájuk. 

Németh László István, polgármester: Kiegészíti a falugondnok gondolatmenetét azzal, hogy
2018. évben a faluban, Káli-medencében az idegenforgalmi szezonban véleménye szerint az
elmúlt évtizedhez képest megnövekedett az idegenforgalom. Az elmúlt évben a faluban olyan
szabályzókat vezettek be, ami pl. a közlekedés szabályait befolyásolja. Feltett szándékuk volt,
hogy esetleg, ha olyan kirívó esetek vannak akkor jelzik. Ilyen esetben a körzeti megbízott
rendelkezésre állt. Azonban most kérné, hogy a nyári időszakban rend legyen a faluban, ami
azt jelenti, hogy át tudjanak menni a falun. Azt megköszönnék, ha továbbra is hatékonyan
odafigyelnének  a  településre.  Megnyugtató  a  rendőri  jelenlét.  Napi  kapcsolatban  vannak.
Köszöni a tájékoztatást. Kérdés van-e a beszámolóval kapcsolatban?

Rausz István r.ezredes:  Az idegenforgalom megnövekedett ezt érzik, ami hozza magával a
bajt  is.  Jönnek olyan emberek is,  akik nem tisztelik  a  helyi  normákat.  A felszabadultság,
lazaság az be fog ide is jönni. Több nyaraló lesz, szembesülni fognak ezekkel a dolgokkal, de
ha az elején fellépnek, és mindenki tudja, hogy hol a helye és mit kell betartani, akkor ahogy
más balatonparti településen is sikerült nagyjából visszaállítani a rendet. Azt hiszi, hogy itt el
sem fog szabadulni a pokol. Közlekedésrendészeti szempontból is figyelnek, mivel a Káli-
medence  a  biciklis  túraútvonal  is  érinti  a  települést.  Bármilyen  felmerülő  kérdésben
rendelkezésre állnak, csak kérik a jelzést. Köszöni, hogy meghallgatták. 

Németh László István, polgármester: Köszönik a tájékoztatást, további jó munkát kíván.
Aki a közrendvédelmi beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

33/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

Közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évről  szóló
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.

Rausz István r.ezredes és Sztrik Ákos r.százados 15,15  órakor az ülésről távoztak.

2.  A  házasságkötések  hivatali  helyiségen,  illetve  hivatali  munkaidőn  kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2017. (V. 12.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László  István,  polgármester: Az előterjesztést  megkapták.  Arról  van  szó,  hogy
anyakönyvvezetők  díját  rendelet  határozta  meg  nettó  összegben,  melyet  nehéz  volt
számfejtése a rendszerben. A tervezet szerint magasabb összeg már béremelést is tartalmaz.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A rendelet tartalmazott eddig nettó 5000 Ft-
ot, az volt az anyakönyvvezetők díja. Ezt a rendszer nem igazán tudja kezelni. Több alkalmat
egyszerre  számfejtik,  és  úgy  van  kifizetve.  Ez  volt  az  alapvető  szempont,  hogy  bruttó
összegben szerepeljen a rendeletben. Kiemeli,  hogy ebben az összegben van béremelés is.
Ezzel párhuzamosan az a díj is megemelkedne, amit a házasulók fizetnek az önkormányzat
részére.  Ez  a  díj  gyakorlatilag  fedezi  az  anyakönyvvezető  bérét,  járulékokkal  együtt.  A
rendeletbe  beépítettek  egy kedvezményt,  ami  a  képviselő-testület  döntésétől  függ -,  hogy
amennyiben  a  házasságot  kötő  felek  közül  az  egyik  fél  mindszentkállai  lakos,  akkor  a
díjfizetés alól mentesül. Abban az esetben, ha ilyen mentesség van az önkormányzatnak ilyen
esetben is ki kellene fizetni az anyakönyvvezető díját.

Németh László István, polgármester:  Mentesítsék-e a házasulókat.,  vagy fizessék meg a
díjat?

Fekete Imre, képviselő: Az önkormányzat részéről mindenképpen gesztus lenne, ha helyi
lakost mentesítenék a díj fizetéséről.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Egyetért a tervezettel.

Németh László István, polgármester: Támogassák a családalapítást.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez a díj csak akkor fizetendő, ha hivatali
munkaidőn kívül, és hivatali helyiségen kívül történik a házasságkötés. Egyébként hivatali
időn belül mindenkinek ingyenes, és akkor sem az anyakönyvvezető nem kap díjazást, sem
pedig a fiataloknak nem kell kifizetni a díjat.

Németh László István, polgármester:  Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak

mértékéről szóló 7/2017. (V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Németh László István, polgármester: Ehhez kapcsolódna képviselő úr felvetése.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: elmondja,  hogy a  terembérlet  díja  nem
rendeletben, hanem határozatban van szabályozva. 

Fekete  Imre,  képviselő: Nem arra  gondolt,  hogy a  mai  ülésen  döntsenek  ebben,   hogy
tárgyalják  meg,  és  a  következő testületi  ülésen  dönthetnének.  Arra gondolt,  hogy a  helyi
házasulandók  a  házasságkötéshez  térítésmentesen  igénybe  vehessék  ilyen  jellegű
rendezvényre,  azzal  a  kikötéssel,  hogy  olyan  állapotban  adják  vissza  a  termet,  ahogyan
megkapták. 

Németh László István, polgármester: A határozat módosítását javasolja a képviselő úr, hogy
az  első  házasságot  kötő  állandó  mindszentkállai  lakosok  bérleti  díj  megfizetése  alól
mentesüljenek.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: akkor ezt most, vagy a következő testületi
ülésen  módosítsák?  Februárban már  felülvizsgálták a  bérleti  díjakat,  amit  évente  kötelező
felülvizsgálni.  Nincs  akadálya  a  módosításnak,  kedvezményt  év  közben  is  lehet  adni,   a
következő testületi ülésre előkészítik.

3. A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló 
önkormányzati rendelet bevezetése 
 Előterjesztő: Németh László István, polgármester                          

Németh  László  István,  polgármester: Ez  a  bevezetendő  rendelet  nem először  került  a
képviselő-testület asztalára. Nagyon sokszor beszélgettek erről. Ennek az oka az volt, hogy az
elmúlt időszakban rengeteg telefonos bejelentés, rengeteg írásos bejelentés történt a faluban,
olyan a többségnek nem tetsző dolgokról, amelyek ellen nem tudtak tenni. Két okból, vagy
azért, mert nem volt ilyen jellegű rendelet, vagy magasabb jogszabályok szabályozzák, pl.
parlagfű.  Több  hónapos  munka  után  a  hivatal  kidolgozta  az  anyagot,  amelyet  az  elmúlt
testületi  ülésen  átbeszéltek,  és  amelyet  a  kormányhivatal  véleményezett  és  elfogadásra
javasolt.
Elég  széles  körben  a  faluban  lakók  is  megkapták.  Falugondnok  jelezte,  hogy a  lakosság
részéről érkezett bejelentés, aki nem tud most itt lenni. Kérdezi, hogy van-e ehhez a témához
hozzáfűzni való?
Sokat beszéltek róla, már előzetes rendelet-tervezet készült ezzel kapcsolatban. Kérdés, hogy
elfogadják-e, vagy van-e módosítási javaslat.
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Csombó Zoltán, alpolgármester: Amit említett a polgármester úr a levéllel kapcsolatban, azt
ő is megkapta. Felhívta az Istvándi Lajos az Erdei iskolának a tulajdonosa. Amit ő kivett a
telefonbeszélgetés  alapján,  azt  sérelmezi,  hogy szankció összegét  sérelmezi  a  tervezetben,
amennyiben nem tartják be a rendeletet. Kérdése az, hogy a számok jogilag így helyesek, ezen
nem lehet változtatni?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, törvény írja elő.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Ő is meglepődött a számokon, nagy számnak hangzik így.
Nyilván való, hogy nem az lesz az első, hogy a maximumot szabja ki az önkormányzat.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Fokozatosság elvét követni kell. 

Csombó Zoltán, alpolgármester: a fokozatosság elve hol kezdődik?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nullától.

Fekete Imre, képviselő: Személyesen beszélt Istvándi Lajossal, és neki is kifogásolta ezeket
az összegeket. Mondta neki, hogy ezt nem az önkormányzat találta ki, fogadja el, hogy ez egy
rendelet-tervezet. Ezzel tudnak dolgozni a hivatalban. Nem a polgármester ütött a hasára és
találta ki az összegeket. Azt is be kell látnia mindenkinek, hogy a település nem csak egy-egy
ember  érdekében  szól,  hanem  közösségben  élnek.  Az  egymás  mellett  élésnek  vannak
surlódásai, zökkenői, de a testület mindig azt próbálja szem előtt tartani, hogy a településnek
mi a legcélszerűbb és a legjobb. Sajnos mindig van egy-egy személy, akinek az érdeke sérül,
de ezt tudomásul kell venni.

Németh László István, polgármester: Ez a rendelet az alapvető szabályokról szól. Az elmúlt
időszakban  az  alapvető  szabályzóknak  a  be  nem  tartása  miatt  voltak  bejelentések.  Azt
gondolja, hogy jogkövető magatartásra buzdítják az itt lakó embereket. Ameddig a rendeletet
nem vezették be, addig bizonyos nézeteltérések irányába mentek. Most itt le lesz írva, hogy
milyen  szabályzók  alapján  kell  élni,  és  a  helyi  rendeletek  be  nem  tartásának  milyen
jogkövetkezményei vannak. Ahogy a kapitány úr is elmondta, hogy nem azok az emberek
problémáznának akik jogkövető magatartással élnek. Akik pedig nem úgy élnek, az zavarja a
közösséget.  Ezt  a  célt  szolgálja.  Két  dolgot  hangsúlyozna.  Van két  olyan tétel,  ami  talán
egyéni érdekeket sért,  az leginkább a súlykorlátozás bevezetése.  Talán két testületi üléssel
ezelőtt,  amikor  a nevezett  vállalkozó itt  volt,  nem kierőszakolta,  hanem józan beszélgetés
alapján azt az ígéretet kapta, hogy bár 5 t tiltó tábla lesz a Levendula utcán, de abban az
esetben, amikor az ingatlanát nem tudja megközelíteni a zánkai útról, mely olyan időjárási
viszonyok vannak, akkor abban az esetben engedélyt fog kapni arra, hogy használhassa az
utcát  a  gyermekek  beszállítására.  Ezt  jegyzőkönyvben  mondták,  egyetértettek  vele,  ezt  a
hallgatólagos döntésüket tiszteletbe tartják. Ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadják semmi
más nem kell, mint be kell adni a kérelmet, és az engedélyt meg kapja. Érkezett kérelem a
jelzett személy részéről, de az önkormányzat jelen ismerete alapján van egy őszi bejelentés,
mely szerint a vállalkozását a vállalkozó  felfüggesztette. Mivel nincs vállalkozása, ezért azt
mondták, hogy amíg a vállalkozás nem indul meg, addig magánszemélynek miért adjanak 50
fős autóbuszra behajtási engedélyt. Ez a levél ment ki a vállalkozónak. Amit mondtak, azt
meg is teszik. Itt tart az ügy. Azt gondolja kicsit túlpillázzák már a történetet. Nem lenne baj,
ha ezen levelek mellé bedobnák a postaládába azt a rendeletet, ami a tiltó táblák mellé van
rendelet. Szinte bárki bemehet, de vannak bizonyos esetek, amikor polgármesteri hatáskörbe
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adja az önkormányzat a döntést. Ilyen extrém esetek lehetnek, amikor nem fogja megadni.
Májusban  amikor  tartják  majd  a  közmeghallgatást,  ezekről  a  dolgokról  beszélni  kell,  és
tisztázni kell, ha a probléma felmerül. Ez csak az utak védelmében van. További kérdés?

Fekete Imre, képviselő: Nincs kérdése.

Németh László István, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a rendelet-tervezetet az
előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményeiről

4. Rákóczi Szövetség 2019. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István, polgármester                          

Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy nem először érkezett a megkeresés. 
Elmúlt évben is volt előttük már a kérelem. Erdélyben lakó magyar gyökerekkel rendelkező 
diákok tanulásához kérik a hozzájárulást. Kéri a véleményeket.

Fekete Imre, képviselő: Azt gondolja, hogy a Rákóczi Szövetségnek szép feladata van, szép 
dolog, hogy támogatják ezen gyermekeket. Inkább támogassák a helyben lakó diákokat. 

Csombó Zoltán alpolgármester: Egyetért.

Németh László István, polgármester: Az elmúlt ülésen már elmondta a véleményét. Értik a 
Rákóczi Szövetség elhivatottságát, de Mindszentkálla Önkormányzat pénze nagy többségben 
a mindszentkállai emberek javára legyen fordítva. Ezt a kérelmet nem tudják támogatni.
Aki a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elutasításával egyetért, kéri, kézfeltartással 
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

34/2019. (IV. 17.) 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.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. május 15.

5. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a
2018. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Mindenki megkapta az anyagot. Voltak pontok, 
amelyek kihúzásra kerültek. Van-e kiegészítés?

Fekete Imre, képviselő: Nincs különösebb probléma, véleménye szerint.

Németh László István, polgármester: A 7. pontban említették, hogy községi ünnepélyeken,
nemzeti  ünnepeken,  anyák napján,  gyermeknapon,  házhoz megy a mikulás  rendezvényen,
falukarácsony,  falunapi  gyermeknapokon,  illetve  egyéb  gyermekjóléti  szolgálat
programjainak látogatásán vettek részt a gyerekek. Ösztönöznék továbbra is a gyerekeket. A
közoktatási intézményekkel jó kapcsolat tartását, illetve a szülőkkel és a központi szervekkel
szinte mindennapos a kapcsolattartás.
A 8. pontban említve van a polgárőrség, itt  a faluban elindult egy folyamat a polgárőrség
megalakítására,  de  szerinte  ez  a  folyamat  megállt.  Tőlük  független  okok  miatt.  A
polgárőrséget irányító szervezet amilyen feltételeket szabott, a megalapítani szándékozók nem
tudták vállalni. Mindszentkállán a polgárőrség megalakulása, legalábbis személyes tudomása
szerint nincs napirenden. 

Fekete Imre, képviselő: Volt több nekifutás, hogy megalakítják a polgárőr szervezetet. Az 
önkormányzattól minden segítséget megkaptak, de a fiatalok nem tudták kézben tartani.

Németh  László  István,  polgármester: Javasolja,  hogy feltételes  módba  írják  bele,  hogy
„esetleges megalakulásától”. A 9. ponthoz két civil szervezettel tartja fenn az önkormányzat a
kapcsolatot.  A  Magyar  Vöröskereszt  alapszervezet  megszűnt.  Viszont  a  Mindszentkálla
Jövőjéért Egyesület és a Káli-medencéért Alapítvány a két hivatalos szervezet, amellyel az
önikormányzat tartja a kapcsolatot. Illetve mint civil szervezet az Őszülő Halánték Dalárda,
mint baráti társaság, amely az önkormányzatnak az éves tevékenységi körét támogatja. Nem
beszélve azon személyekről, akik a közösségi rendezvények, ünnepélyek, ünnepségeken, a
megemlékezéseken, és a „Virágos Mindszentkálláért” események megszervezésében vesznek
részt tevékenyen.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Azt szeretné ezzel kapcsolatban elmondani,
hogy ezt a kiegészítést előtte kellett volna jelezni. Ezekről az információkról a hivatalnak nem
feltétlenül van tudomása. Kolléganő úgy készítette el, hogy ami rendelkezésére állt abból és a
gyermekvédelmi  tanácskozáson  összegyűjtött  információk  alapján  rakta  össze.  Így  jó,  ha
aktualizálva  van,  és  a  tényleges  adatokat  tartalmazza.  Jó  lenne,  ha  ezeket  az  ülés  előtt
jeleznék.
Ez a napirendi pont a májusi ülésen került volna megtárgyalásra, de mivel elkészült az anyag 
így berakták erre a testületi ülésre.
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Németh  László  István,  polgármester: Az  előterjesztés  tartalmazza  a  Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat beszámolóját a községben végzett
munkáról. 
Kérdés van-e az előterjesztéshez, kiegészítéshez?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az átfogó értékelés és a beszámoló adja
együtt, amit el kell küldeni a Kormányhivatalnak.

Németh László István, polgármester:  Nagyon jó a kapcsolat a szolgálattal,  és az általuk
megtartott  rendezvényeken,  elsősorban  hátrányos  helyzetű  gyermekeknek,  ahhoz  az
önkormányzat  anyagilag  is  hozzájárul,  de  sokkal  inkább  segítenek  a  falugondnoki  busz
rendelkezésre bocsájtásával. 
Kérdés?

Amennyiben  nincs,  aki  az  átfogó  értékelést  az  elhangzott  kiegészítéssel  és  a  beszámolót
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

35/2018. (IV. 17.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére.  

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. június 15. 

6. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Minden évben felül kell
vizsgálni  a  díjakat.  Elmúlt  évben  módosították  a  díjakat.  Lehetőség  van  a  módosításra.
Kérdés, javaslat?

Fekete  Imre,  képviselő: Ezeket  a  temetkezéssel  kapcsolatos  díjaknak  nem  javasolja  a
módosítását. 

Csombó Zoltán, alpolgármester: Egyetért, hogy ne módosítsák a díjakat.
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Németh László István, polgármester: Ő is egyetért. Elmondja, hogy 2018. évben 14.916 Ft-
ot  fordítottak  ténylegesen  a  temetőre.  Ez  azért  valós  adattól  azért  távol  áll.  A
közmunkaprogram részt  vevők  is  dolgoznak  ott.  2019.  évben  900  e/Ft  van  betervezve  a
veszélyes fák kivágására, illetve a temetőnyilvántartás szoftver vásárlására. Nem tartaná rossz
dolognak, ha erre valamikor visszatérnének, és ezt a nyilvántartást megcsinálnák. Elmondja,
hogy a faluprogram pályázatában a temetőnek felújítására pályázni fognak. Jó lenne, ha a
felújítást, stb. megelőzné egy felmérés. Volt kint a temetőben egy tervezővel, aki várná az
elképzeléseket.  Van  egy  kész  terv,  ami  kb.  50  millió  Ft-os  tervdokumentáció.  Ezt
Mindszentkálla  önmaga  nem  tudja  vállalni.  Ilyen  pályázati  forrás  nem  lesz  a  Magyar
Faluprogramban, de ennek egy töredéke lesz, és abból kell valamit kihozni. 
Aki egyetért azzal, hogy a temetővel kapcsolatos díjakat ne módosítsák, kéri kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

36/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a temetőkről és a temetkezésről
szóló 11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos
díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

7. A falugondnok beszámolója 2018. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Falugondnok  elkészítette  a  beszámolót,  melyet
mindenki kézhez kapott.  Kérdezi, hogy kíván-e a beszámolóhoz kiegészítést tenni?

Fekete Imre, képviselő: Úgy gondolja, hogy a beszámolóban mindent leírt. Ha kérdés van, 
arra válaszol.

Németh  László  István,  polgármester: Elmondja,  hogy  a  falugondnok  munkájával  meg
vannak elégedve, és már mentorálja a falugondnokokat a körzetben. 
Aki a falugondnoki beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

37/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

Falugondnoki beszámoló elfogadásáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2018. évről szóló
beszámolóját tudomásul veszi, és azt elfogadja. 

8.  Beszámoló  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2018.  évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták, részletes anyagot kaptak
a hivataltól. Elsősorban pénzügyi beszámoló. Kérdés van-e az előterjesztéshez?

Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

38/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

Az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről

Mindszentkálla Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások
2018. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

9. Aszfaltozási munkákra adott árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Említette már a beszélgetések során, hogy a napokban
vállalkozók keresték meg az ügyben, hogy van-e területen olyan munka, ami az útépítéssel
kapcsolatos. Sokat beszéltek róla, hogy egyes parkolókat, egyes útszakaszokat, vízátereszeket
meg kellene javítani. Próbálkozott helyi és a más vállalkozásokkal, de ajánlatok nem érkeztek.
Van  egy fővállalkozó,  aki  alvállalkozókkal  dolgoztat,  ami  nem megfelelő.  Ez  a  cég  egy
Budapesti cég, aki idejött, alpolgármester úr találkozott vele. Végig nézték a falut, az árajánlat
részletesen  tartalmazza  a  lehetséges  munkákat.  A Perger  köznek  a  felső  része  a  Nemzeti
Parké,  ott  nem tudják  ezt  a  megoldást  megcsinálni.  Amennyiben  elfogadják  az  ajánlatot,
egyetlenegy feltételt mondott, ha annak nem tesznek eleget, akkor kötbéreznek, mégpedig,
hogy június 16-a után már nem dolgozhatnak. Dörgicsén dolgozott legutóbb ez a cég, elment
megnézte  a  munkájukat.  Ez  egy  vállalkozás,  referencia  munkákról  is  nyilatkoztak.  Egy
tisztázandó kérdés van, mégpedig, hogy minden egyes aszfaltozási árajánlat meghatározza az
aszfalt  vastagságát.  Ezt  ő  tisztázni  fogja a vállalkozóval.  Az árajánlat  mellé  becsatolták a
szerződés-tervezetet. Most is a kérdésen legyen a hangsúly.

Fekete Imre, képviselő: Kérdése, hogy ha kitermelnek bizonyos mennyiségű földet, azt hova
helyezik  el?  Javaslata  lenne,  ha  a  cég  felvonul  a  településre,  célszerűnek  tartaná,  hogy
település belterületén lévő 2 buszmegállót megnéznék, mert mindkettő erősen kifogásolható.
Tudnának e mondani rá árajánlatot, vagy vállalnának e ilyen jellegű feladatot. A falu középén
álló buszmegállónál a rács nagyon veszélyes!

Németh László István, polgármester: Az az út az nem a közút?
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Fekete  István,  képviselő: Azt  tisztázni  kell.  Beton-váró  rész,  amit  az  önkormányzat
csináltatott, be van szakadva, balesetveszélyes.

Németh László István, polgármester: A szerződés-tervezetben az szerepel, hogy bármilyen
munka a leírtakon kívül felmerül az egy külön szerződéshez kötött. Amikor beszélgetett ilyen
vállalkozásokkal, akkor mindig megkérdezték, hogy milyen munka van. Azért nem jöttek le a
vidéki vállalkozók,  mert  azt  mondták,  hogy ilyen kicsi  munkáért  nem települnek ki,  mert
akkora gépparkot kell a kicsi munkákhoz is mozgatni, mint a nagyobb munkához, és nem éri
meg. Ez a munka nyilván attól lesz egy kicsit egyszerűbb, mert Dörgicse nincs messze, és
egyszerűbb az áttelepülés. Azért is szeretné, hogy június 16-a után ne maradjanak, mert a
murvás parkoló bitumenes felületet kapna és ott olyan kulturált helyet adni, hogy azt akkor
már lehetne használni a szezonban. 

Bánlaki  Balázs,  lakosság  részéről: Kérdezi,  hogy mi  lesz  megcsinálva  a  kocsma  előtti
területen?

Németh  László  István,  polgármester: Parkoló  lesz  kialakítva,  ami  nem lesz  lezárva.  A
Perger köz,  Cséri  köz lesz vízelvezetővel,  és az utcák vége lesz aszfalttal  ellátva,  fagyizó
mögött  lejövő  kavicsos  útnál  lesz  egy  vízelvezető,  ami  átvezeti  az  árokba  a  vizet.  Az
ároktisztításból is sok föld jön ki, ami az önkormányzat területére vihető. A részletkérdéseket
tisztázni fogják. Kérdés? 

Fekete Imre, képviselő: Ezt a munkafolyamatokat műszaki ellenőr ellenőrizni fogja?

Németh László István, polgármester: Nem gondolja, hogy kellene műszaki ellenőr ezekhez
a munkákhoz. 

Fekete Imre, képviselő: Akkor gyakorlat úgy fog történni, hogy megnézik a munkavégzések
folyamatát.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Garancia is van.

Németh László István, polgármester: Aki az előterjesztés szerinti Klében Aszfalt Kft. bruttó
3. 175 e/Ft összegű árajánlatát elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

 Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

39/2019. (IV. 17.) HATÁROZATA

Aszfaltozási munkákra érkezett árajánlatokról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elhatározza  az előterjesztésben
szereplő aszfaltozási munkák elvégeztetését.
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Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Klében  Aszfalt  Kft.  (1141
Budapest  Szugló  utca  82.)  részéről  beérkezett,  bruttó  3.175.000  Ft,  azaz  Hárommillió-
egyszázhetvenötezer forint összegű árajánlatot elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést a Klében Aszfalt Kft-vel aláírja.

A  Képviselő-testület  a  beruházás  költségét  Mindszentkálla  község  Önkormányzata
költségvetésében erre a feladatra tervezett összegben és a tartalék keret terhére vállalja.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos

10. Tájékoztatás Magyar Faluprogramról
 Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elindult a Magyar
Falu  Program.  Már  megjelent  öt  olyan  program,  amiben  nem  tudnak  pályázni.  Az
országgyűlési  képviselő  úr  tájékoztatása alapján a  pályázat  megnyitása után  200 % igény
esetén automatikusan záródik a rendszer. Volt nagyon sok egyeztetés, igényeket kellett leadni.
Ezen igények megfogalmazását megpróbálta az alapján megtenni, amit az elmúlt időszakban
megbeszéltek. Pályáznak temetőfelújításra, ravatalozó építésre, eszközbeszerzése, kulturház
felújítására.  A 2020-as  időszakra  beírt  útjavítási  munkákat  is.  A képviselő  úr  múlt  héten
Nagyvázsonyban  tartott  egy  konferenciát,  ahol  összegezték  a  beérkező  igényeket.  Több
polgármester  kérésére  olyan  értelemben  közreműködött  abban,  hogy mivel  a  kicsi  falvak
hátrányban vannak, és lehetőség szerint prioritást élvezhessenek. Előzetesen úgy néz ki, hogy
Mindszentkálla ebben az évben kap a temetőfelújításra, eszközbeszerzésre támogatást, és jövő
évben pedig faluház valamilyen szintű felújítása részesülhet támogatásban. Reméli, hogy a
konferencián  elhangzottak  alapján  jutnak  annyi  pénzhez,  hogy  valamilyen  szinten  ebben
eredményt tudjanak elérni. A pályázat összegének ismeretében lehet gondolkodni az önrész
vállalásában, illetve a második, harmadik negyedévben kiírásra kerülő pályázatok ismeretében
induljanak el azon a vonalon, hogy konkrétabb lehetőségekkel bízzák meg a tervezőt. A tervek
elkészülte után felvenné a kapcsolatot a pályázatíró céggel. Kéri, hogy a tájékoztatását vegyék
tudomásul.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt – az ülést 16,22
órakor bezárta.

Kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
     polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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