
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/823-14/2019.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. szeptember 19. napján megtartott testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. szeptember 19-
én 15:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László 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.  Csombó  Zoltán  alpolgármester  úr  jelezte
távolmaradását,  így  igazoltan  van  távol  az  ülésről.  Meghívó  szerinti  napirendi  pontok
kerülnek a mai testületi ülésen megtárgyalásra. Kérdezi, hogy van-e javaslat napirendi pont
felvételére?

Kiss János Ambrus, képviselő: Javasolja a támogatások napirendi ponthoz, hogy az Idősek
otthonát  támogassák  meg  2  ágy  összegével,  melyet  a  kapott  pénzből  nem  lehetett
megvásárolni.

Németh  László  István,  polgármester:  Az  első  napirendi  pontnál  javasolja  tárgyalni  a
javaslatot.

Aki elfogadja a meghívó és a javaslattal napirendi pontok tárgyalását,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

A 2019. szeptember 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  szeptember  19-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
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1.  A 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 26.) rendelet módosítása, tájékoztatási 
kötelezettség
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. A szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évre
Előterjesztő: Németh László István polgármester

4. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István polgármester

5. A 2020/2021. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskola 
körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

6. Tájékoztató Könyvtárellátási Szolgáltatásról
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. Kérdezi, hogy jelentéssel, kiegészítéssel 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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 26.) rendelet módosítása, tájékoztatási 
kötelezettség
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Itt tárgyalnák akkor Kiss János Ambrus képviselő úr
javaslatát. Továbbá neki is lenne egy javaslata, melyet majd ismertetni fog. A költségvetés
módosítását – tulajdonképpen azok a pénzek befolyásolják, melyek menet közben jöttek. Két
fő tétel jött ebben, az egyik falugondnoki szolgálat plusz támogatása, illetve Idősek Otthona
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plusz támogatása, melyek központi támogatás volt. Ezeket a támogatásokat a megfelelő helyre
kell tenni. A költségvetés alakulását befolyásolta, hogy a menet közben a tartalékok, dologi
kiadások  hogyan  alakultak,  hogy  változtak.  A végösszeget  ez  a  két  tétel  befolyásolta.  A
lényeges változást a 7.070 e/Ft okozta. A központi támogatás sok terhet levett a vállukról. Ez
az összeg a megfelelő helyen kell, hogy elköltődjön, melyet beruházásra nem lehet fordítani.
Átcsoportosítani lehet pénzeket. Az intézményvezető asszony tájékoztatást adott arról, hogy
hogyan gondolja a támogatást felhasználni. Felmerült javaslat, hogy az önkormányzat adjon
annyi  finanszírozást,  hogy  a  2  betegágyat  tudja  megvenni.  Kéri  az  intézményvezető
véleményét erre vonatkozóan, hogy a költségvetésben lehet-e úgy átcsoportosítani pénzeket,
hogy a 2 ágy beszerezhető legyen?

Kis-Tóth Diána intézményvezető: Elmondja, hogy a 200-250 e/Ft közötti áron már nagyon
jó egyszemélyes ágyakat lehet vásárolni. Manuális ágyat már kb. 180 e/Ft körül lehet kapni.

Németh László István, polgármester: 500 e/Ft-os tétel kellene az önkormányzattól.

Szép László István, polgármester: Javaslat az lenne, hogy az önkormányzat venné meg a két
ágyat?

Kiss  János  Ambrus,  képviselő:  Igen.  Évek  óta  nem  vásároltak  az  intézménynek.  A
költségvetés  összeállításánál  számoltak a  parkba padok, asztalok beszerzésével,  mely nem
valósult meg. Ezt a részét valósítsák meg. 

Fekete Imre, képviselő: Egy ágyat mindenképpen vásároljanak az idei  évben, a második
ágyat a következő évben javasolja megvásárolni. 

Németh László István, polgármester: Nem lehet átcsoportosítani a dologi kiadásokat?

Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Erről a támogatásról forintra pontosan el kell
számolni.

Németh László István: Kérdezi, hogy mennyi volt a dologi kiadás összege év elején? 

Kántorné  Fülöp  Szilvia,  pénzügyi  ügyintéző: 18  m/Ft.  Megnézték  az  elszámolást.  A
beruházás elszámolás nem fog megjelenni, és előfordulhat visszafizetési kötelezettség. 

Németh László István, polgármester: Nem szeretne visszafizetést.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Elmondja, hogy ez nem plusz pénz, ez az az összeg, amit
más  nem állami  és  egyházi  fenntartású  intézmény minden évben eddig  megkapott.  Ezt  a
bérkompenzációt csak az állami és saját fenntartású intézmények nem kapták meg. A jövő évi
költségvetésben a normatívában, valamennyire kompenzálódik, mert nőni fog a normatíva, ezt
az intézmény még nem kapta meg. Ezt teljesen jogos. Furcsa, hogy évközben adnak ennyi
pénzt. Ha nem költhető beruházásra, azért egy karbantartási munkálatok megszervezése nem
kis munka. 

Németh László István, polgármester: Kérdés, hogy hány db ágyat vásároljanak?

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Megoldja máshogyan az ágykérdést.
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Németh László István, polgármester: Elhangzott két javaslat.

Szép László Sándor, képviselő: 2 ágyra lenne szükség? Nincs annyi pénze az intézménynek?

Fekete Imre, képviselő: Javasolja, hogy vegyenek 1 ágyat, a másodikat pedig a következő
évben.

Kiss János Ambrus, képviselő: Amit terveztek a park részre, az nem valósult meg, az a pénz
megvan.

Kis-Tóth Diána,  intézményvezető: A támogatást  nem lehet  beruházásra költeni.  Segítség
lenne  az  az  ágy.  Jelentős  munkálatok  történnek  az  épületen  is,  ami  jócskán  hozzátesz  a
műszaki állapotához, és a karbantartásához is. A prioritások vannak, és minden más lakók
kényelmét szolgáló eszközök ki fognak jönni ebből a pénzből.

Kiss János Ambrus, képviselő: Az önkormányzat tulajdona az épület. A karbantartását nekik
kellene megoldani, nem az intézménynek.

Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy igérvény van támogatásra.  Előbb-
utóbb beruházást kell csinálni az épületen, ami hosszú távon megoldja az intézmény helyzetét.

Fekete Imre, képviselő: Ő javasolt egy megoldást.

Németh László István, polgármester: Javasolja, hogy ha vesznek ágyat, akkor vegyék meg
mindkettőt. 

Aki a 2 ágy vásárlásával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

88/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona részére betegágy vásárlásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  az
önkormányzat  a  Káli-medence  Idősek  Otthona  részére  2  db  kórházi  betegellátó  ágy
beszerzését támogatja a 2019. évi költségvetésének a terhére.

Felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:  2019. november
Felelős: Németh László István polgármester

  Kis-Tóth Diána intézményvezető

Németh  László  István,  polgármester: Kérdezi  intézményvezető  asszonyt,  hogy  a
költségvetéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
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Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Nincs kérdése, köszöni a támogatást.

Németh László István, polgármester: Beszéltek az Idősek Otthona plusz költségvetéséről, a
falugondnoki  szolgálatnak  is  érkezett  támogatás.  Belefér  olyan  juttatás,  amelyet  a
falugondnok  kapna  meg.  Az  intézménynek,  a  hivatal  dolgozói  nem  egyszemélyben  a
falugondnok,  hanem  két  személyről  van  szó.  Mivel  ez  a  testület  elköszön  a  hivataltól,
javasolja, hogy a falugondnoknak és a hivatalsegédnek jutalmat biztosítsanak, mint ahogy az
eddig években is. Alpolgármester úrral is beszélt ezügyben, aki egyetértett a javaslattal. Nincs
a költségvetésben jutalom szerepeltetve. 

Kis-Tóth Diána intézményvezető 15,30 órakor az ülésről távozott.

Kiss János Ambrus, képviselő: A támogatásnál meg van határozva, hogy mire fordítható az
összeg, pl. eszközvásárlás?

Németh László István, polgármester: A falugondnoki autó jól fel  van szerelve,  de lehet
tartalékolni is lehet pl. autógumi.

Kiss János Ambrus, képviselő: Nem érdemes, mert állásában is tönkremegy. Ebből lehet
jutalomra fordítani?

Németh László István, polgármester: Azt gondolja, hogy az elmúlt időszakban rengeteget
dolgozott a falugondnok és a hivatalsegéd is. Nyilván lehet véleménye pro és kontra. Egy
biztos,  hogy a  legtöbb  munka  mindig  akkor  van,  amikor  másnak  nincsen  munkaideje.  A
falugondnok részére nettó 100 e/Ft, a hivatalsegédnek nettó 50 e/Ft jutalmat javasol.
Kérdés?

Szép László Sándor, képviselő: Ő 130-150 e/Ft nettó jutalomra gondolt.

Kiss János Ambrus, képviselő: tartózkodik.

Fekete Imre, képviselő: érintett a kérdésben, bejelenti személyes érintettségét.

Németh  László  István,  polgármester: Ő  támogatja  az  1  havi  bér  összegű  jutalom
megállapítását.  
Javasolja, hogy Fekete Imre képviselőt a falugondnok jutalmazásának szavazásából ne zárják
ki.
Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

89/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Fekete Imre képviselő szavazásból történő kizárásáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy Fekete Imre
képviselőt érintettsége okán a falugondnok részére megállapítandó jutalommal kapcsolatos
szavazásból nem zárja ki.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  egyetért  a  nettó  100  e/Ft  összegű  jutalom
megállapításával a falugondnok részére, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 nem szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  egyetért  az  egy  havi  bér  összegű  jutalom
megállapításával a falugondnok részére, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

90/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Fekete Imre falugondnok jutalmazásának megállapításáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fekete Imre falugondnok részére
2019.  évben  végzett  munkája  elismeréseként egy  havi  illetménynek  megfelelő  összegű
jutalmat állapít meg.

A kifizetés a falugondnoki szolgálat működésére biztosított támogatás terhére történik.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  falugondnok  jutalmának
kifizetése iránt.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. október 10. 

Németh László  István,  polgármester: Aki  egyetért  az  egyszeri  nettó  50.000 Ft  összegű
jutalom megállapításával a hivatalsegéd részére, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

91/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Hivatalsegéd jutalmazásának megállapításáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Gáborné részére 2019.
évben végzett munkája elismeréseként jutalmat állapít meg, melynek összege nettó 50.000 Ft.
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A jutalom összege a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen Kovács Gáborné jutalmának
kifizetése iránt.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2019. október 10. 

Németh László István, polgármester:  Kérdezi, hogy van-e további kérdés a költségvetés
módosításával kapcsolatban?

Aki  a  rendelet  módosítását  az  elhangzott  és  elfogadott  kiegészítésekkel  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

9/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló
2/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Németh  László  István,  polgármester: Aki  az  előterjesztés  szerinti  tájékoztatási
kötelezettségről 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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

92/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

2. A szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Az elmúlt évben 43 m3 fát kapott az önkormányzat,
az idei évben pedig 38 m3. Azt kellene meghatározni, hogy hány % legyen az a határ, amiben
a jövedelmi határ megállapításra kerüljön. Az elmúlt évben 300 %-ban határozták meg. Egy
rászoruló esett ki a támogatásból a jövedelem miatt. 

Fekete  Imre,  képviselő: Javasolja  az  elmúlt  évhez  hasonlóan  300%-ban  meghatározni  a
jövedelmi határt. Mindenki köszönte a támogatást a faluban.
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Németh László István, polgármester: Más javaslat?

Szép László Sándor, képviselő: Tavaly működött, maradjon a jövedelemhatár.

Kiss János Ambrus, képviselő: Maradjon a jövedelemhatár az elmúlt évhez hasonlóan.

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  egyetért  a  300  %-os  jövedelemhatár
megállapításával  és  az  előterjesztés  szerinti  rendelet-tervezettel,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa juttatásról

3. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évre
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Megkapták az előterjesztést.  Már évek óta minden
csatlakoznak  a  pályázathoz.  Kérdés  van-e  az  előterjesztéshez?  Aki  egyetért  a  határozati
javaslat szerint az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

93/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2020.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2020.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

8



Felelős: Németh László, polgármester
Határidő: 2019. október 2.

Németh László István, polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat szerint a pályázati
kiírások jóváhagyásával, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

94/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: 2019. október 4. 

4. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Az előterjesztés  szerint  2  db  támogatási  kérelem
érkezett. Mindkét szervezet ugyanarra a célra gyűjt támogatást. A költségvetésben 150 e/Ft
van  tervezve  nonprofit  szervezetek  támogatására.  Az  volt  az  elsődleges  cél,  hogy  helyi
szervezeteket támogatnak. 

Fekete Imre, képviselő: Támogatást javasol 30 e/Ft összegben a Medicopter alapítványnak.

Kiss János Ambrus, képviselő: 100 e/Ft-ot javasol a Medicopter alapítványnak.

Németh  László  István,  polgármester:  Ő is  a  Medicopter  alapítványt  támogatná  50  e/Ft
összeggel.
Aki  a  Medicopter  Alapítvány 50 e/Ft  összegű  támogatásával  egyetért,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

95/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Medicopter Alapítvány támogatásáról

9



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  Medicopter  Alapítványt
(Székhely: 1081 Budapest, Szilágyi u. 3.) (továbbiakban: Alapítvány)   egyszeri  50.000 Ft-
tal, azaz  Ötvenezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás célja: eszközök megvásárlásának támogatása
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Németh László, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2019. október 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.

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  a  Segítő  Szívvel,  jó  szándékkal  Közhasznú
Alapítvány támogatási kérelem elutasításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

96/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Segítő  szívvel,  jószándékkal
Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmét támogatni nem tudja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Németh László polgármester
Határidő: 2019. október 10.
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5. A 2020/2021. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskola 
körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester:  Az előterjesztést megkapták. A Révfülöpi Általános
Iskola  van  kinevezve  a  felvételt  biztosító  iskolának.  Van-e  a  kijelöléssel  kapcsolatos
vélemény, észrevétel?  A község területén hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartásba
véve.

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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

97/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  által  elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet  megismerte,  azt  az  előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Mindszentkállán  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

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

6. Tájékoztató Könyvtárellátási Szolgáltatásról
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Mindenki  kapta  a  tájékoztatót.  Véleménye,  hogy
nagyon jól működik a könyvtár. 

Aki a tájékoztató elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

98/2019. (IX. 19.) HATÁROZATA

Könyvtárellátási Szolgáltatásról készült tájékoztatásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Eötvös  Károly  Megyei
Könyvtár könyvtárellátási szolgáltatásról készült tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Németh László István, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el – 
megköszönve a részvételt – az ülést 15,43 órakor bezárta.

Kmft.

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