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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 27-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
Szép László 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  rendkívüli  testületi  ülésen  4  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. Kiss János képviselő úr igazoltan van távol a mai ülésről. Ismerteti a meghívó
szerinti napirendi pontokat.
Aki  elfogadja,  hogy a meghívó szerinti  napirendi  pontokat  tárgyalják,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

73/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

A 2019. augusztus 27-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. Ivóvíz víziközmű-szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása                              
Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2020.-2034. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
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Előterjesztő: Németh László István polgármester

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 
Ravatalozó felújítás és bővítése pályázat árajánlatainak elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

5.Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 
Ravatalozó felújítás és bővítése és Eszközbeszerzés pályázata
Előterjesztő: Németh László István polgármester

6. Mindszentkálla, 199/2. hrsz. ingatlan vonatkozásában használati és szolgalmi jog 
megállapodás megkötése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

7. Mindszentkálla, 391/2. hrsz.-ú ingatlanrészének vételi szándéka
Előterjesztő: Németh László István polgármester

8. Mindszentkálla 631. helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

9. Mindszentkálla Jövőjéért Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

10. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 
27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy mint ismeretes sok körben beszéltek
róla, a törvényességi óvásnak megfelelően, ezt megfelelő időben a főépítész úr már orvosolta.
Több ízben már határidő hosszabbítást is kértek. A legutolsó alkalommal a közmeghallgatás
keretében megtartásra került a lakossági fórum, ahol megindították a véleményezési eljárást.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park véleményezte a rendelet-tervezetet, mellyel egyetértett, és
jóváhagyásra javasolja a rendeletet.

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ő volt az, aki visszajelzett. Jelzi, hogy
elírás  történt  a  tervezetben,  mégpedig a 9.  §.  (2) bekezdésénél  kimaradt  ab)  alpont,  mely
szerint  „szélerőmű  park  nem  telepíthető.”  Kéri,  hogy  a  kiegészítéssel  együtt  kerüljön
elfogadásra a rendelet.

Németh László István, polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben  nincs,  aki  egyetért  a  kiegészítéssel  együtt  a  rendelet  elfogadásával,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (IX. 05.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2. Ivóvíz víziközmű-szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása                              
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester:  A tervekkel elég érdekesen szoktak bánni, hiszen –
számára – csinos összegeket jelölnek meg néhány helyen. Ezeknél az összegekbe be is írják,
hogy ezt a tulajdonosnak kell állni. Az elmúlt időszakban is volt, hogy készítettek terveket,
alapvetően a  lényeges  dolgokról  kellett  dönteni.  Ez  olyan helyzet,  ha  javítani  kell,  akkor
javítani  kell.  Ezeket  a  költségeket  kell  állni.  Nyilván  ez  törvényi  előírás,  hogy  gördülő
fejlesztési tervet kell készíteni. A tervben konkrét feladatok vannak. Ami kötelező, azt meg
kell csinálni. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

74/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Mindszentkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó
2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla  ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2020.-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: azonnal

3. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2020.-2034. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester
 
Németh László: polgármester:  Nyilván ebben a tekintetben kicsit izgalmasabb a helyzet,
mint  az  ivóvíznél,  mert  évek  óta  arról  beszélünk,  hogy  elérte  a  kapacitás  határát  a
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szennyvíztelep. Az is biztos, hogy ezeknek a felújítása, vagy újak létesítése pályázati pénzek
nélkül nem fog menni. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Elmondja,  hogy az  előterjesztésben
elírás történt, természetesen a 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről van
szó.

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

75/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Mindszentkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-
rendszerre vonatkozó 2020.-2034. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető  és  –tisztító  víziközmű-rendszer  Ellátásért  Felelőse  a  Bakonykarszt  Zrt.
által 2020. –2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: azonnal

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 
Ravatalozó felújítás és bővítése pályázat árajánlatainak elfogadása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Sokat  beszéltek  a  projektről.  Beszélgettek  a
tervezővel,  akinek az árajánlata  már az előző testületi  ülésen  elfogadásra került.  Van egy
tervező  cég  a  Pro  Regio  Nonprofit  Kft.,  aki  254.000  Ft  összegben  vállalta  a  pályázat
összeállítását, valamint a nyertes pályázat esetén projektmenedzselési feladatok végrehajtását
vállalja 341.000 Ft összeben. A Vizageo Bt, aki a szükséges térképeket elkészíti, illetve akkor
azt mondták, hogy csinálják meg a temetőkatasztert is. Ez a két dolog párhuzamosan együtt
mehet. A Vizageo Bt. adott árajánlatot a ravatalozó tervezési alaptérképezéséhez szükséges
térkép elkészítésére. A Magyar Faluprogram keretében temető fejlesztés alpontjára nyújtják be
a pályázatot.

Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés és az ismertettek szerinti árajánlatokat elfogadják,
kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

76/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Árajánlatok elfogadásáról

A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  pályázatot  hirdet  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.)  Korm. határozat „Temető fejlesztése” alprogramja
alapján Ravatalozó felújítása és bővítésére. Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő
testülete a Ravatalozó építésével kapcsolatban az alábbi árajánlatokat fogadja el:

- A Pro Regio Nonprofit Kft (1146 Budapest, Hermina út 17.) árajánlatát a Pályázati
dokumentáció összeállításával kapcsolatos feladatokra 254.000 Ft összegben, valamint
a  pályázat  nyereségessége  esetén  projektmenedzselési  feladatok  végrehajtására  az
elnyert támogatás 4,01%-a de max. 341.000 Ft összegben 

- VIZAGEO Bt (8300 Tapolca, Dózsa Gy. u 26) A Mindszentkálla Község 049 hrsz.
számú temetőkataszter (térkép + adatbázis) elkészítésére:
Földhivatali adatszolgáltatás díja 4.000 Ft
Temetőtérkép program díja 40.000 Ft Munkadíj 650 Ft/sírhely

- VIZAGEO Bt (8300 Tapolca, Dózsa Gy. u 26) A Mindszentkálla község 049 hrsz.
temető  megnevezésű  ingatlan  tervezési  alaptérképének  elkészítésére  vonatkozó
árajánlata összesen: 126.000 Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és
szerződések aláírására.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. szeptember 05.

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 
Ravatalozó felújítás és bővítése és Eszközbeszerzés pályázata
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint 8,5 millió
Ft-os  keretösszeg  áll  rendelkezésre.  Jelen  pillanatban  a  tervező  által  elkészített
dokumentumok alapján nem tudják megmondani, hogy a pályázható összeg elegendő lesz-e
mindenre.  Ezért  az  a  javaslata,  hogy  a  pályázatot  adják  be,  és  a  felmerülő  költségek  a
pályázati összeget meghaladják, vagy ha lesz olyan költség, melyet a pályázatban nem lehet
szerepeltetni, akkor azt önerőből biztosítsák. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?

Szép László, képviselő: lehet tudni, hogy az önerő mennyi lenne?

Németh László István, polgármester: Beszéltek a tervezővel, és a pályázatíró céggel, hogy
tervezői árkalkulációt kell készíteni. A vége az egész kérdésnek, hogy nagy valószínűséggel
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részletes árkalkulációt fognak készíttetni, ő Meilinger Csabára gondolt, de még nem beszélt
vele  ezügyben.  8,5 millió  Ft-ot céloznak meg a pályázattal,  mely összegben benne van a
pályázatíró  cég  pénze,  a  tervező költsége  plusz költség,  amit  önerőből  kell  finanszírozni.
Igyekeznek mindent a pályázatba berakni. Ez az egyik része a pályázatnak. A másik része az
eszközbeszerzés,  melyről  szintén  sokat  beszéltek.  Ennél  a  pályázatnál  3,5  millió  Ft-os  az
összeghatár. Ehhez a pályázathoz nem kívánnak pályázatíró céget megbízni. Árajánlatok már
beérkeztek.  3,5 millió  Ft-os összegek vannak,  melyben van olyan árajánlat,  ami komplett
traktorra vonatkozik, van egy kisebb traktorra vonatkozóan. Ami számára szimpatikus, az 26
LE traktorra adott árajánlat 3,5 millió Ft összegben, melyhez hótoló és húzó van beleépítve.
Fontos, hogy adják be a pályázatot.

Fekete  Imre,  képviselő: Neki  is  az  a  szimpatikus  gép,  ez  tudná  a  legjobban  ellátni  a
kommunális feladatokat a településen. De ő szive szerint a hóekét kicserélné egy fűkaszára.
Ugyanilyen hóekével már rendelkeznek.

Németh  László  István,  polgármester: Az  árajánlat  az  általa  jelzett  eszközigény alapján
került megadásra. Folyamatosan szeretnék majd az eszközöket beszerezni. 

Fekete Imre, képviselő: Ugyanilyen hóekéjük van, a fűkasza jobban kell.

Németh László István, polgármester: Az sem baj, hogy 2 traktor lesz hóekével, amilyen
szélsőséges időjárás van, még szükség lehet rá. Elmondja, hogy a pályázat beadási határideje
szeptember 5-e. 
Aki a pályázatok benyújtásával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

77/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Magyar Faluprogram keretében pályázatok benyújtásáról

A  Miniszterelnökséget  vezető  miniszter  pályázatot  hirdet  a  Magyar  Falu  Program
kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.)  Korm. határozat „Temető fejlesztése” alprogramja
alapján  Ravatalozó  felújítása  és  bővítésére  és  „Eszközfejlesztés  belterületi  közterület
karbantartására”  alprogramja  alapján  eszközök/munkagépek  beszerzése  közterület
karbantartására,  amelyre  az  önkormányzat  pályázatot  nyújt  be.  A  pályázatokhoz  nem
szükséges önerőt biztosítani.

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
- Mindszentkálla Község Önkormányzata Ravatalozó felújítása és bővítése
-  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Eszközbeszerzés  belterületi  közterület
karbantartására.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  a  fejlesztések  megvalósításához,  amennyiben  a
beszerzések összege meghaladja a pályázatokban megítélt összeget, az önerőt a tartalék keret
terhére biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. szeptember 05.

6. Mindszentkálla, 199/2. hrsz. ingatlan vonatkozásában használati és szolgalmi jog 
megállapodás megkötése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László  István,  polgármester:  Az előterjesztésben szerepel,  hogy a  Szentkirályi-
Kékkúti  Ásványvíz  Zrt.  képviseletében  eljáró  Aquaprofit  Zrt.  kereste  meg  az
Önkormányzatot, hogy a 199/2. hrsz ingatlanból az érintett 1 m2 területre kérnék a használati
és  szolgalmi  jog  alapítására  vonatkozó  megállapodás  elfogadását.  2004.  óta  működik  a
rendszer, ezt a változást szeretnék eszközölni.

Fekete Imre, képviselő: Vállalták a fahíd felújítását.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  határozati  javaslattal  és  a  megállapodással
egyetért, és 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

78/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Mindszentkálla, 199/2. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában használati és szolgalmi jog
megállapodás megkötéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Aquaprofit Zrt.
által  megküldött,  Mindszentkálla,  199/2.  hrsz.-ú kivett  sporttelep  művelési  ágú ingatlanon
létesített  monitoring  kút  használati  és  szolgalmi  jog  alapítására  vonatkozó  megállapodás
tervezetet, az abban foglaltakkal egyetért. 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza a  Polgármestert,
hogy a megállapodást aláírja. 

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos

7. Mindszentkálla, 391/2. hrsz.-ú ingatlanrészének vételi szándéka
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Erről is többször beszéltek. Elmondja, hogy ő 1987.
óta lakik Mindszentkállán, akkor már az a kert, ami be van kerítve a kérelmezőnél, az már
akkor  kertként  funkcionált.  Nem is  gondolta  volna,  hogy ezzel  baj  van.  A gázcsere  telep
megépítésekor a kerítéseket lebontották valószínű. Amikor a kérelmező megvette a telket az
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érintett részt is hozzá gondolta, melyre kérelmezők vételi szándékot adtak be. Pontosan nem
tudják  az  érintett  m2  nagyságát  sem.  Arról  beszéljenek,  hogy szándékoznak-e  az  eladást
megtenni. Elmondja, hogy Kiss János Ambrus képviselő út tájékoztatta őt, hogy ő a terület
eladását nem támogatja. Kéri a véleményeket.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Ő személy szerint támogatja a kérelmet. Az önkormányzat
akkor  sem  fogja  azt  a  területet  eladni,  ha  rendeznék  a  határokat,  inkább  megcsinálják
raktárnak, traktor állomásnak, bárminek. Több évtizede használja így a területet.

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ha nem ad vételi szándékot, akkor is
elbirtokolhatja. Már megtörtént az elbirtoklás.

Németh László István, polgármester: Ő beszélt  a kérelmezővel,  hogy ez a kérelem egy
szándék,  mely  két  félen  múlik.  Kérdés,  hogy  az  önkormányzat  szándékozik-e  eladni  a
területet.
Csombó Zoltán alpolgármester úr támogatja az eladást.

Fekete Imre, képviselő: Az a véleménye, hogy pontot kellene már tenni ennek az ügynek a
végére,  amely  már  évtizedek  óta  húzódozik.  Célszerű  lenne,  ha  a  jelenlegi  használója
használná a területet, és jogilag is legyen lerendezve. 

Tóthné  dr.  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Mindenképpen  meg  kell  osztani  a
területet.

Németh László István, polgármester: aki egyetért azzal, hogy kezdjék meg a tárgyalást, és
szándékoznak eladni a területet, a tárgyalásokat követően értékbecslést kell kérni. 

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az egész ingatlant összességében kell
értékelni, és az adja meg a pontos árat. 

Németh László István, polgármester: Aki egyetért a kérelem támogatásával, hogy a terület
eladásra kerüljön, és a megfelelő lépéseket tegyék meg, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

79/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Mindszentkálla, 391/2. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan meghatározott részének
értékesítéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  a  Mindszentkálla,
391/2.  hrsz.-ú  ingatlan  meghatározott,  Kérelmezők  által  használt  részének  értékesítését  a
Kérelmező Tasner Tamás és Tasner Tamásné 8282 Mindszentkálla, Levendula út 9. szám alatti
lakosok részére.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  kérelmezővel  való  tárgyalás
megkezdésére.
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Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos

8. Mindszentkálla 631. helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Erről is beszéltek már előzetesen kérelmezővel. Az
előterjesztés  tartalmazza  az  elbirtoklás  szabályait,  határozati  javaslatot.  Kérelmező  több
évtizede használják, művelik a területet. 
Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban.

Csombó Zoltán alpolgármester: Támogatja a kérelmet.

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

80/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla 631. helyrajzi számú ingatlan elbirtoklása

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában
lévő Mindszentkálla 631. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan elbirtoklási szerződést köt
Meilinger Csaba 8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 9. szám alatti lakossal.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
elbirtoklási szerződés aláírására.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. szeptember 30.

9. Mindszentkálla Jövőjéért Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László  István,  polgármester:  Beszéltek  korábban az  egyesület  megalakulásáról,
ismerik a munkájukat. Az anyag tartalmazza az egyesület terveit. Az önkormányzat támogatja
az  egyesületet,  az  együttműködés  megkezdődött.  Hivatalos  formába  kell  önteni  a
megállapodást.

Fekete  Imre,  képviselő: Nagyon  szép  és  jó  dolognak  látja  az  egyesület  működését,
célkétűzését. Természetesen az önkormányzat az egyesület mellett áll. 
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Németh László István, polgármester: Aki egyetért az egyesület együttműködésével, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

81/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Jövőjéért Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elvi  hozzájárulását  adja  az
Egyesület 2019. évi munkaterve tekintetében.

A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  közösségi  színterek  igénybevételi  díjának
meghatározásáról szóló döntéstől eltérően, térítésmentesen biztosítja az Egyesület részére a
2019. augusztus 10.-i rendezvény helyszínéül szolgáló Kultúrházat. 

A Képviselő-testület  hozzájárul a Mindszentkálla Jövőjéért Egyesület  és az Önkormányzat
között létrejövő együttműködési megállapodás megkötéséhez.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza a  Polgármestert,
hogy a megállapodást aláírja. 

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos

10. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István polgármester: Az anyag tartalmazza a Helyi Választási Bizottsággal
kapcsolatos tájékoztatást.

Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
Götliné  Bánó  Beáta   választási  bizottsági  tagja  2019.  augusztus  26.  napján  lemondott
tisztségéről összeférhetetlenség miatt. Erre tekintettel a Választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI.  törvény  25.  §.  (2)  bekezdés  c)  pontja  szerint  mivel  az  előterjesztés  szerint  a
megbízatást  nem vállalja  Götliné  Bánó  Beáta,  ő,  mint  a  Helyi  Választási  Iroda  vezetője
javaslatot tesz Götliné Bánó Beáta helyett Páli Lászlóné mindszentkállai lakos személyére a
Helyi Választási Bizottság tagságára. A HVB többi tagjára a javaslatot továbbra is fenntartja.
Ismerteti a választási bizottság tagjainak és póttagjainak személyére tett javaslatot.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  az  elhangzottak  szerint  a  helyi  választási
bizottság tagjainak és póttagjainak személyével egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2019. (VIII. 27.) HATÁROZATA

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi  XXXVI.  törvény 23.  §-a  szerint  a  Helyi  Választási  Bizottságba  az  alábbi  tagokat  és
póttagokat választja:

Czverencz Lajosné tag
Páli Lászlóné tag

Sarkanti Edit Mária tag
Tasner Tamás tag
Varga Eszter tag

Varga Brigitta póttag
Wertán Zsolt Zoltán póttag

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.

Felelős: Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Németh László István, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – 
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést  8,58 órakor bezárta.

kmft.

Németh László István       Tóthné dr. Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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