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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 21-én 
               16.00 órakor megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye:      Mindszentkálla Község Faluháza, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Jelen vannak: Csombó Zoltán, polgármester
Fekete Imre, képviselő

            Meilinger Csaba, képviselő
            Németh László István, képviselő 

Szép László Sándor, képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző   
dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető                      
Sarkanti Edit Mária Mindszentkállai Helyi Választási Bizottság Elnöke 

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 6 fő

Csombó  Zoltán,  polgármester: Tisztelettel  köszönti  a  2019.  október  13-án  megválasztott
képviselőket, a meghívott vendégeket, aljegyző asszonyt, Hivatal munkatársait, a Helyi Választási
Bizottság  elnökasszonyát,  és  az  alakuló  ülést  figyelemmel  kísérő  lakosságot.  Az  alakuló  ülést
16.00 órakor megnyitja. 

Kéri, hogy közösen hallgassák meg a himnuszt.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  alakuló  ülése
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselőből 4 fő képviselő, továbbá a polgármester
jelen van. Az alakuló ülést megnyitja.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat.
Javasolja, hogy az ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. Kéri a 
testületet, hogy aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 
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Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

A 2019. október 21. napján megtartott alakuló ülés napirendjének elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 21-i alakuló ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1.   A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 
3.   Polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása
4.   Polgármesteri program ismertetése 
5.  Ügyrendi Bizottság megválasztása
6.   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
7.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8.   A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 
9.   Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
      partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
11.  Polgármester munkarendjének meghatározása 
12.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
       szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Csombó Zoltán, polgármester: Felkéri Sarkanti Edit Máriát a Helyi Választási Bizottság Elnökét,
hogy a választás eredményét ismertesse. 

Sarkanti  Edit  Mária  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: Köszönti  az  alakuló  ülésen
megjelenteket. Ismerteti a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választás eredményét,
mely szerint Mindszentkálla településen 2 polgármester jelöltre és 11 fő képviselő-jelöltre lehetett
szavazni.
A  választópolgárok  Mindszentkálla  településen  92  szavazattal  Csombó  Zoltánt  választották
polgármesternek.

A képviselőjelöltek
Fekete Imre 93 szavazatot,
Szabados Zoltán Pál 41 szavazatot,
Bánlaki Balázs László 25 szavazatot,
Istvándi Lajos             42 szavazatot,
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Götli Lajos                  10 szavazatot,
Orbán István               30 szavazatot,
Meilinger Csaba         116 szavazatot,
Tóth Tamás                 31 szavazatot,
Németh László István  91 szavazatot,
Szép László Sándor     53 szavazatot,
Orbán Péter  48 szavazatot kapott.

Mindszentkálla településen a megválasztható képviselő száma 4 fő, a 4 legtöbb szavazatot kapott 
jelölt lett a képviselő-testület tagja:

Meilinger Csaba,
Fekete Imre
Németh László István
Szép László Sándor

Polgármester  Úr,  és  a  Képviselő  Urak  munkájához  a  Választási  Bizottság  nevében  sok  sikert
kívánok!

Köszönöm.
  
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 

Csombó Zoltán, polgármester: Az Önkormányzati képviselőknek esküt kell tenni. Felkérem a 
megválasztott képviselőket, a zászló előtt szíveskedjenek felsorakozni az eskü letételéhez.

Felkéri  Sarkanti  Edit  Máriát  a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökét  az  eskü  kivételére,  az
esküokmányok és megbízólevelek átadására.

Sarkanti Edit Mária a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Felkérem a jelenlévőket, hogy az eskü
alatt szíveskedjenek felállni. 

Eskütétel

A képviselők eskütétele után Sarkanti Edit Mária a Helyi Választási Bizottság Elnöke gratulál,
majd átadja az esküokmányokat, megbízóleveleket.

3.   Polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Felkéri,  Sarkanti  Edit  Máriát  a  Helyi  Választási  Bizottság
Elnökét, hogy olvassa elő a polgármester eskütételét. 

Sarkanti  Edit  Mária  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke: A polgármesternek  megválasztását
követően esküt kell tenni. Felkérem polgármester urat, hogy szíveskedjen a képviselő-testület előtt
– zászló mellett – az esküt letenni.
Felkérem a jelenlévőket, hogy az eskü alatt szíveskedjenek felállni.

Eskütétel

A polgármester eskütétele után Sarkanti Edit Mária, a Helyi Választási Bizottság Elnöke gratulál,
majd átadja az esküokmányt, megbízólevelet.
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4.   Polgármesteri program ismertetése 

Csombó Zoltán, polgármester: Szeretné ismertetni, megosztani, hogy az 5 éves ciklusra milyen 
tervei vannak.
 „Tisztelt Képviselő Testület! 
Ismét túl vagyunk egy önkormányzati választáson, ami sajnos nem zajlott indulatok nélkül, de az
új megválasztott testületi tagok 5 évre kaptak bizalmat a választópolgároktól.
Mint  megválasztott  polgármester  azon  szeretnék  dolgozni  ebben  a  ciklusban,  hogy  az
Önkormányzat  és  a  falu  lakóinak  kapcsolata  az  összetartásról,  közös  együttműködésről,  és
fejlődésről szóljon.
A következő főbb feladatokat jelölném meg.

-     közelebb hozni az állandó lakosságot a nyaraló tulajdonosokkal (közös rendezvények    
      szervezésével) így közvetlenebb és egyszerűbb lenne az egymás mellett élés és a távlati 

                  tervek megvalósítása,
-     amennyiben sikerül és pályázatunkat pozitívan bírálják el, a temetőben az új ravatalozó 
       megépítése,
-     szintén pályázatból egy új kommunális eszköz, egy új traktor beszerzése (a régi már   
      elavult, állandóan javításra szorul)
-     amennyiben a település úgy dönt, hogy a futballpálya kap prioritást egy szabadidő  
      centrum létrehozására, akkor az ott levő épületbe be kell vezetni a villanyt és kiépíteni   

                  a vizes blokkokat (WC, mosdó)
-     szintén, amennyiben pályázati pénzeket tudunk nyerni, a faluház tetőterének beépítése  

                  és korszerűsítése,
-     a még visszalevő utak karbantartása, bitumenezése.
– Idősek Otthonának folyamatos fejlesztése, újítása
– faluban utcanév táblák kihelyezése – régi elképzelés volt,
– II. világháborús elesettek névtáblájának elhelyezése a templom kertben – már csak a 

kihelyezése van hátra,
– az idegen forgalomra megfelelő felkészülés, parkolás minél hatékonyabb megoldása
– közterületek folyamatos szépítése, virágosítása
– rendezvények szervezése az itt élők bevonásával, az itt élők örömére
– Természetesen  mindig  jön  közbe  nem  várt  feladat,  ami  a  működés  váratlan  és

elengedhetetlen része, melyeket meg kell oldani,
A  felvázolt  feladatok  elvégzéséhez  kérem  képviselő  társaim,  és  a  falu  lakóinak  segítségét,
támogatását. Sikeres együttműködést, jó munkát kívánok az elkövetkező évekre.” Köszöni szépen,
hogy meghallgatták.

Kérdezi, hogy az ismertetett programmal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki az ismertetett programot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Polgármesteri program elfogadásáról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csombó Zoltán polgármester által 
ismertetett polgármesteri programról szóló tájékoztatást elfogadja.

5.  Ügyrendi Bizottság megválasztása

Csombó Zoltán,  polgármester:  A település  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  az  Ügyrendi
Bizottság hatáskörét és feladatait nevesíti, azaz meghatározza, hogy feladata a Képviselő-testület
tagjai  által  tett  vagyonnyilatkozatok  nyilvántartása,  ellenőrzése,  kezelése,  őrzése  és  vizsgálata,
valamint  a  Képviselő-testület  tagjai  összeférhetetlenségi  eljárásban  meghatározott  bizottsági
feladatok  ellátása.  Tekintettel  az  SZMSZ-ben  foglaltakra,  szükséges  megválasztani  a  bizottság
elnökét és annak tagjait.
Az Ügyrendi Bizottságba javasolt tagok: Szép László Sándor elnök, Fekete Imre tag, Meilinger
Csaba tag.

Aki a javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
 elnökévé: Szép László Sándort, 
 tagjává Fekete Imrét,
 tagjává Meilinger Csabát

választja.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal

6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Csombó  Zoltán,  polgármester: A törvény  alapján  a  képviselő-testület  a  polgármester
javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a  polgármester  helyettesítésére,
munkájának  segítésére  egy  alpolgármestert  választ.  Előzetes  egyeztetés  alapján  mivel
Meilinger  Csaba  legtöbb  szavazatot  kapott  képviselő,  átbeszélték  ezt  a  kérdést,  aki  úgy
nyilatkozott, hogy nem szándékozik ezt a pozíciót betölteni. Ennek ismeretében úgy döntött,
hogy Németh László István képviselő urat kéri fel, mivel hosszú évek óta dolgozott vele, úgy
is  mint  alpolgármester,  úgy is  mint  polgármester.  Amennyiben  ő  vállalná,  őt  kéri  fel  az
alpolgármesteri feladtok ellátására. Megkérdezi, hogy vállalja-e a tisztséget?

Németh László István, képviselő: Megköszi a megtisztelő bizalmat, vállalja a tisztséget.

Csombó Zoltán, polgármester:  Elmondja, hogy titkos szavazással kell az alpolgármestert
megválasztani.  A  választás  törvényes  lebonyolításához  a  képviselő-testület  tagjaiból
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Szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni, melynek tagjául javasolja: Szép László, Fekete
Imre, Meilinger Csaba képviselőket.  A bizottság elnökének Szép László Sándor képviselőt
javasolja.  Kéri  a  képviselőket,  hogy  aki  a  bizottságba  javasolt  személyekkel  egyetért,
szavazzon. 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:

       Szép László Sándor, képviselő,
       Fekete Imre, képviselő,
       Meilinger Csaba, képviselő.

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Szép László, képviselőt jelöli ki.

Utasítja a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Felelős:  Szép  László  Sándor,  képviselő,  elnök;  Fekete  Imre,  képviselő;  Meilinger  Csaba,
képviselő.
Határidő: azonnal

Csombó Zoltán,  polgármester: Tájékoztatja  alpolgármester  jelölt  urat,  hogy kérheti  zárt
ülés tartását.

Németh László István, alpolgármester jelölt: Zárt ülés tartását nem kéri.

Csombó Zoltán, polgármester: Köszöni, tehát zárt ülést nem tartanak.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ tartalmazza a titkos szavazással
kapcsolatban  az  alábbi  szabályokat:  „A titkos  szavazás  borítékba  helyezett  szavazólapon
külön helyiség és urna igénybevételével történik. A titkos szavazást a Képviselő-testület által
erre  a  célra  létrehozott  3  főből  álló  bizottság  bonyolítja  le.  A titkos  szavazásról  külön
jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amely  tartalmazza  a  szavazás  helyét,  idejét,  a  szavazást
lebonyolító bizottság tagjainak nevét, tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a
szavazás eredményét. A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben
alakszerű határozatba kell foglalni.”

A szavazás idejére szünetet rendel el. 

Csombó Zoltán, polgármester: A szünetet bezárja, és átadja a szót a bizottság elnökének,
hogy ismertesse az eredményt.
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A szünetet követően   a Szavazatszámláló Bizottság Elnöke Szép László képviselő ismerteti a
választás eredményét:

Szép  László  Sándor,  Szavazatszámláló  Bizottság  Elnöke: A  titkos  szavazást
lebonyolították,  a szavazás során mindent  rendben talált.  A szavazás eredménye szerint 4
igen  szavazattal  1  tartózkodással  Mindszentkálla  község  alpolgármestere  Németh  László
István.  Gratulál az alpolgármesteri címhez. 

Csombó Zoltán, polgármester: a szavazás eredményét határozatban kell rögzíteni.

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Az alpolgármester megválasztásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  titkos  szavazással,  minősített
többséggel 2019. október 21. napjától a képviselő-testület  megbízatásának időtartamára Németh
László Istvánt társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal

Csombó Zoltán, polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételét
állva hallgassák végig, melyet előolvas.

Eskütétel

Az eskütételt követően átadja részére az esküokmányt és gratulál. 

7.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Csombó Zoltán, polgármester: A polgármester tiszteletdíjának megállapításánál szeretné jelezni
az érintettségét. 
Kéri,  hogy  a  szavazásból  érintettség  címén  ne  zárják  ki.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a
szavazásból ne zárják, az kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

A polgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csombó Zoltánt személyes érintettség
okán a polgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.
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Csombó  Zoltán,  polgármester: A  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíját  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  meghatározza,  a
képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs. A polgármester tiszteletdíja a helyettes államtitkár
alapilletménye  alapján  kerül  kiszámításra.   Ez  alapján  a  polgármester  tiszteletdíja  az  500  fő
lakosságszám  alatt  br. 149.576 Ft,  költségtérítése ennek 15 %-a,  22.436 Ft.
Elmondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.
Javasolja, - és mivel előzetes egyeztetések megtörténtek -, hogy a Németh László alpolgármester
tiszteletdíját  a  polgármester  tiszteletdíjának  50%-ának  megfelelő  összegben,  tovább  a  15%-os
költségtérítésben állapítsák meg, mely összegszerűen 75.000 Ft összegű tiszteletdíj, és 11.250 Ft
összegű költségtérítést jelent. 
Ismerteti a határozati javaslatokat.
Kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a polgármester részére javasolt tiszteletdíj megállapításával egyetért, kéri
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Csombó  Zoltán  társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján havi 149. 576,- Ft-ban
állapítja meg. 

A társadalmi megbízatású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft -
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Németh László István, alpolgármester
Határidő: azonnal

Németh László István, polgármester: Jelzi érintettségét.
 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Javasolja,  hogy  az  alpolgármester  tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból az alpolgármestert érintettség okán szintén ne
zárják ki.
Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Az alpolgármester érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Németh  László  Istvánt  személyes
érintettség  okán a  polgármesteri  tiszteletdíj  megállapításával  kapcsolatos  döntéshozatalból  nem
zárja ki.

Csombó  Zoltán  polgármester: Ismerteti  az  alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapításával
kapcsolatos határozati javaslatot.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 107/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Németh  László  István,  társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  80.  §  (2)  bekezdése  alapján  havi  75.000  Ft-ban
állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 11.250 Ft - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi
rendszerességgel történő kifizetése iránt.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal

8. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Kéri  aljegyző  asszony  tájékoztatását  a  napirendi  ponttal
kapcsolatban.

Tóthné dr.  Titz Éva, aljegyző:  A képviselő-testületnek az alakuló ülésen,  vagy az azt  követő
ülésen felül kell vizsgálni a szervezeti és működési szabályzatát. Egyeztetve a képviselő-testülettel,
polgármester  úrral  inkább  csak  technikai  változások  kerültek  átvezetésre,  illetve  egy  tartalmi
változásnak  mondható  dolog,  amely  azt  jelenti,  hogy  bevezetésre  kerülne  a  lakossági  fórum
fogalma. Ez más jogszabályokkal szintén harmonizálna. Az SZMSZ-ban módosításra került szintén
technikai változás szintjén a kormányzati  funkció kódok, melyet a könyvelési osztály használ a
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könyvelési  és  pénzügyi  elszámolások  során.  Szintén  csak  formai  változásként  jelentkezik  a
mellékletekből a függelékek hatályon kívül helyezése. Tartalmában beépülne abba a mellékletbe,
amit  eddig  is  tartalmazott.  Tartalmilag  nem,  csak  formailag  változna  a  rendelet.  Továbbá  a
kifüggesztések napját pontosítja a szmsz-ben, és kicsit egyszerűsíti a gyakorlathoz igazodva.

Csombó Zoltán, polgármestere: Köszöni a tájékoztatást.  Aki az előterjesztés szerinti  rendelet-
tervezet elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 

Csombó Zoltán, polgármester: Az anyagot írásban megkapták, és szintén egy előzetes egyeztetés
történt  a  képviselői  tiszteletdíj  megállapításával  kapcsolatban  és  javasolja,  hogy  a  képviselők
tiszteletdíjának a korábbi havi br. 40.000 Ft-ban javasolja megállapítani.  Kinek van kérdése? 

Amennyiben nincs, aki egyetért a képviselők tiszteletdíjára tett javaslattal és a rendeletet elfogadja,
kéri kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról

10. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Csombó Zoltán, polgármester: Ismét kéri aljegyző asszony tájékoztatását a napirendi ponttal 
kapcsolatban.

Tóthné dr.  Titz  Éva,  aljegyző: Ez  más  rendelettel  is  összhangban  van ez  a  lakossági  fórum
megnevezés. Korábban a helyi építési szabályzat és a településképi rendeleteknek a megalkotása
előtt partnerségi rendeletet kellett elfogadni az egyeztetés vonatkozásában. Ebben az egyeztetési
fórumot  maga a  rendelet  lakossági  fórumnak minősíti,  de  tekintettel  arra,  hogy korábban nem
tartalmazta az szmsz ezt a megnevezést, hogy lakossági fórum, ezért a közmeghallgatás szabályait
vonatkoztatták rá. Most, hogy az szmsz-be beépítésre kerül a lakossági fórum fogalma, így azt
ebben  a  rendeletben  is  harmonizálni  szükséges,  a  közmeghallgatás  kifejezést  kiveszik,  és  egy
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rugalmasabb módszerrel a lakossági fórummal is lehet ezt az eljárást lefolytatni, amennyiben erre
szükség lesz. A HÉSZ-t el kell majd fogadni.

Csombó Zoltán, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztés  szerint  a  rendeletet  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelet

módosításáról

11. Polgármester munkarendjének meghatározása 

Csombó Zoltán, polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester munkarendjét jogszabály
nem  határozza  meg,  ezért  célszerű  ezt  a  Képviselő-testületnek  a  település  igényeihez,
sajátosságaihoz igazodóan megállapítani. A fogadóóra továbbra is szerdai napokon 17 és 19 óra
között  kerülne  megtartásra.  Természetesen,  amikor  szükség  van,  akkor  a  polgármester  teszi  a
dolgát.  Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, aki az ismertetett  munkarend meghatározásával
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Csombó  Zoltán,  társadalmi
megbízatású polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Tisztsége  ellátásával  összefüggésben  eltöltendő  idő  hetente:  a  feladatai  ellátásához  aktuálisan
szükséges idő. 
Polgármesteri fogadóórára az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente egyszer szerdai napon
17,00 – 19,00 óráig. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: folyamatos
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12. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok,
      vagyonnyilatkozat-tétel)

Csombó Zoltán, polgármester: Kéri az aljegyző asszonyt szives tájékoztatását.

Tóthné dr. Titz Éva, aljegyző: Az előterjesztésben rövid összefoglalót készített. Az önkormányzat
gazdasági programjával kapcsolatban elmondja,  hogy 6 hónapon belül felül kell  vizsgálni,  vagy
teljesen  újat  kell  létrehozni,  mely  az  5  éves  ciklusra  vonatkozóan  tartalmazza  a  településre
vonatkozó gazdasági fejlesztéseket és az egész programot. A feladatvállalás előkészítésénél szintén
arra kell figyelni és szem előtt tartani, hogy az önkormányzat teljesítőképességét ne haladja meg az
a  feladatvállalás,  amely  esetleges  az  önként  vállalt  feladatok  vonatkozásában  jelentkezne.  A
kötelező  feladatokat  teljesíteni  kell.  Ehhez  pedig  a  teljesítőképességhez  mérten  feladatvállalás
történhet önként is, amennyiben ez a település költségvetését nem veszélyezteti. Fontos kérdés az
összeférhetetlenség  és  méltatlansági  szabályok  betartása.  Összeférhetetlenséget  folyamatosan
vizsgálják,  már  akkor  is,  amikor  a  jelöltségek  beadásra  kerültek,  és  az  összeférhetetlenségről
nyilatkozni  kellett,  illetve  ezt  folyamatosan  vizsgálni  kell  és  fenn  kell  tartani.  Amennyiben  ez
előfordul  és  megjelenik,  akkor  valamelyik  formában  nyilván  fel  kell  oldani.  A méltatlansági
szabályok  vonatkozásában nagyon  fontos  említeni  a  köztartozásmentes  adózói  adatbázisba  való
bejelentkezést. A hivatal részéről ebben segítséget tudnak nyújtani. Mindenkinek ügyfélkapuval kell
rendelkeznie, hogy ebbe a KOMA rendszerbe be tudjon jelentkezni. Ezt is folyamatosan vizsgálja a
kormányhivatal és a NAV is, minden hónapban ellenőrzik ezt az adatbázist. Amely képviselő ebből
az  adatbázisból  kikerül,  azonnal  felhívják  ennek  az  összeférhetetlenség  feloldására.  A
vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  azt  jelenti,  hogy 30 napon  belül  vagyonnyilatkozatot  kell
tenni  minden  képviselőnek,  most  a  választásokat  követően,  illetve  január  30-ig  ismételten.
Mindenkinek eljuttatják a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló nyomtatványt. Kérik, hogy
minél hamarabb juttassák vissza a hivatalba. 

Csombó Zoltán, polgármester: Köszöni aljegyző asszony tájékoztatását.
Kérdezi, hogy az elhangzott tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés?

Amennyiben  nincs,  aki  a  tájékoztatással  kapcsolatos  előterjesztést  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

Tájékoztatás elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatásról szóló előterjesztést
elfogadja.

13.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy a társulási tanácsba korábbi évekhez hasonlóan
mindig  a  polgármester  személye  töltötte  be.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatban  van-e  kérdés,
kiegészítés?
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Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a társulásba a delegált tag a polgármester személye
legyen, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

110/2019. (X. 21.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Tapolca Környéki  Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Csombó Zoltán polgármestert delegálja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás részére küldje meg.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2019. november 7. 

Csombó Zoltán, polgármester: A mai ülés végére értek. Szeretné megköszönni a jelenlévőknek,
hogy megtisztelték a mai alakuló ülést azzal, hogy megjelentek. Továbbá szeretné megköszöni a
Választási  Bizottság  tagjainak,  Hivatal  munkatársainak,  hogy  problémamentesen  lezajlott  ez  a
választás. Nagyon sok munkával jár egy ilyen feladat, jól tudja. A képviselőtársainak pedig nagyon
jó munkát, erőt és egészséget kíván a továbbiakhoz, és természetesen jó együttműködést.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az alakuló ülést 16.46 órakor bezárja. 

kmft.

Csombó Zoltán          Tóthné dr. Titz Éva
polgármester      aljegyző
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