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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 27-én 
               8.00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége, Mindszentkálla, Petőfi u. 13.

Jelen vannak: Csombó Zoltán, polgármester
            Németh László István, alpolgármester 

Fekete Imre, képviselő
            Meilinger Csaba, képviselő

Szép László Sándor, képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző   
Kis-Tóth Diána intézményvezető
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző                  
 
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a mai testületi ülésen megjelent képviselőket, jegyző
asszonyt, hivatal munkatársait, intézményvezető asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 5 fő képviselő jelen van a mai
ülésen. 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. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

A 2019. november 27. napján megtartott ülés napirendjének elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  november  27-i  ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

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

2.  A 2020. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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3. A 2020. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4.  Mindszentkálla,  1194.  hrsz.-ú  önkormányzati  ingatlanra  vonatkozó  vételi  szándék
megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester   

7. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, Társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester  

Csombó Zoltán, polgármester: Rátérne a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
jelentés  ismertetésére.  A képviselő-testületnek  volt  olyan  döntése,  melyben  az  Idősek  Otthona
részére  2  betegágy  beszerzéséről  döntöttek.  Kéri  intézményvezető  asszony  ezzel  kapcsolatos
kiegészítését.

Kis-Tóth  Diána,  intézményvezető: Elmondja,  hogy  mindkét  ágy  beszerzésre  került.  Nagyon
örültek  a  beszerzésnek,  úgy  gondolja,  hogy  ár-érték  aránya  megfelelő.  Nagy  segítség  a
dolgozóknak a munkájuk során.

Csombó Zoltán,  polgármester: A jelentés  tartalmazza a határozatok végrehajtására vonatkozó
intézkedéseket. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a jelentéssel kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 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

112/2019. (XI. 27.) 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
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Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Kéri a pénzügyes kolléganő
kiegészítését az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kántorné Fülöp Szilvia,  pénzügyi ügyintéző: Az évközi teljesülések alapján lett  módosítva a
költségvetés. Elsősorban az Idősek Otthonánál a béreket kellett igazítani, meg a dologi költségeket
kellett módosítani. A működéseknél a pályázatoknak a bevétele időközben megérkezett, ezért ezek
tervezésre kerültek, mint bevétel. A kiadási oldalon betervezésre került a traktor, fűnyíró, tolólap
beszerzése. A ravatalozó építésével kapcsolatos kiadások külön kormányzati funkción szerepelnek.
A tervezett beruházásoknál a gépek beszerzését nem változtatta az év során. A tartalék jelentősen
nem  változott.  Időközben  felmerült  a  jubileumi  jutalom  kifizetése,  nem  tervezték  a
költségvetésben,  most  bele  kellett  tenni.  Adóbevétel  nem  került  módosításra.  A  temetőnél
felmerülő költségeket már szerepeltették az előző költségvetés módosításánál.

Csombó Zoltán, képviselő: Javasolja, hogy az idősek részére nyújtott támogatás összegét 25.000
Ft/fő összegre módosítsák. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés a költségvetés módosítással kapcsolatban?

Aki a költségvetés módosítását az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2019. (XII. 05.) önkormányzati rendelete

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

Csombó Zoltán,  polgármester: Aki  a költségvetéshez  kapcsolódó tájékoztatási  kötelezettséget
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

113/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.
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2.  A 2020. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Minden évben kötelező.
Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki az 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

114/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

A 2020. évi belső ellenőrzési tervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

3. A 2020. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Régi bevett séma, szokásos
munkafolyamatokat tartalmazza.
Kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki az 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

115/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

A 2020. évi munkatervről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervet elfogadja. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint
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4.  Mindszentkálla,  1194.  hrsz.-ú  önkormányzati  ingatlanra  vonatkozó  vételi  szándék
megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy vételi szándék érkezett a Mindszentkálla 1194.
hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában,  melyet  ismertet.  Kéri,  vitassák  meg,  hogy  mi  legyen  az
Önkormányzat  szándéka?  Ha  jól  emlékszik,  már  volt  erre  az  ingatlanra  vételi  szándék  más
érdeklődőtől.

Németh László István, alpolgármester: A kérelmező ingatlana alatt van ez az ingatlan.

Fekete Imre, képviselő: A volt kőbánya és az épülete közötti területről van szó.

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: Az  előterjesztés  is  tartalmazza,  hogy  2017.  évben  több  ingatlanra
érkezett  vételi  szándék, melynek akkor ez az ingatlan is  része volt,  és értékelésre került  ez az
ingatlan is. Most újra fel kell értékelni.

Németh László István, alpolgármester: Az értékbecslést csak aktualizálni kellett korábban is, és 
ha valóban benne van ez az ingatlan, akkor az nem fog nagy költséget jelenteni. Az előző években 
nem szokták oda adni az értékbecslésben szereplő áron az ingatlanokat.

Csombó Zoltán, polgármester: A szándék megvan az ingatlan eladására és az értékbecslést el kell
készíttetni, és annak ismeretében visszatérnek a kérelemre.
Aki  az  eladási  szándékkal,  és  az  ingatlan  értékbecslésének  elkészíttetésével  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

116/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítési szándékáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  szándékát  arra
vonatkozóan, hogy a Mindszentkálla,  1194. hrsz.-ú, az Önkormányzat  kizárólagos tulajdonában
lévő ingatlant értékesíteni kívánja.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  ingatlan  értékbecslésének  aktualizálását
készíttesse el.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan megvásárlására kérelmet
benyújtót tájékoztassa.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2020. január 31.
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5. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Elmondja,  hogy  november  7.  napján  megtartották  a  társulás
alakuló  ülését.  Cserélődtek  pozíciók,  polgármesterek  személyében  változások  voltak.  Ő,  mint
delegált  tag  volt  jelent  az  önkormányzat  részéről.  Megmaradtak  a  régi  tisztviselők,  a  társulás
elnöke Tóth Csaba, helyettese Krisztin N. László Badacsonytomaj város polgármestere. Őt, mint
tagot megválasztották a pénzügyi és szociális bizottságba.

Aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

117/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

Tárulási megállapodás módosítás elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Tapolca Környéki  Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  küldje  meg  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati
Társulás elnökének.

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2019. november 30.

6. Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester   

Csombó Zoltán, polgármester:  Elmondja, hogy a társulás tekintetében Győrffy Szabolcs lett a
társulás  elnöke,  az  alelnöke  pedig  Sárvári  Csaba  lett.  Kérdés,  van-e  a  társulási  megállapodás
módosításával kapcsolatban?

Amennyiben  nincs,  aki  egyetért  a  társulási  megállapodás  módosításával,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

118/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

Társulási megállapodás módosításáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
Társulási Megállapodását felülvizsgálta.

A  Képviselő-testület  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Társulás elnöke részére küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 
Határidő: azonnal

7. Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz Társulás, Társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester  

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  első  társulási  ülés  megtartásra  került,  ahol  szintén
megválasztották az elnök és alelnök személyét.  Javasolta, hogy Sárvári Csaba legyen a társulás
elnöke, mivel a társulás székhelye Szentbékkálla község, személye pedig az alelnök. Elmondja,
hogy a mai napon 9 órakor lesz Köveskál szennyvíz-telep fejlesztéssel kapcsolatban megbeszélést.
Ismeretes,  hogy nagyon túlterhelt  a rendszer.  Az elkövetkező években biztosan érinteni fogja a
települést, ha fejlesztésről kell intézkedni. Pályázni kell, ha bővítést szeretnének. Meg kell nézni az
egységeket, mert nincs arányban a felhasználással a rendszer. Túlterhelt a rendszer.

Aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

119/2019. (XI. 27.) HATÁROZATA

Társulási megállapodás módosításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szentbékkálla  és  Mindszentkálla
Szennyvíz Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta.

A  Képviselő  testület  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási  megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést a Társulás Elnöke részére küldje meg. 
 
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző  
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Határidő: azonnal
Csombó Zoltán,  polgármester:  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  megnyerték  mindkét
pályázatot.  A  traktor  leszállításra  került,  megérkezett.  A  műszaki  vizsgáztatása  megtörtént,
okmányirodai  intézkedést,  biztosítást  az  önkormányzatnak  kell  intézni.  Kereki  majorba
leszállították a 4 autónyi 12 m3 murvát 60 e/Ft összegben, és 32 e/Ft fuvarköltségbe került. Az ott
lakók  vállalták  annak  elterítését.  Elmondja,  hogy  a  fakivágások  megtörténtek.  A  nyugdíjas
támogatások idei évben is kifizetésre kerülnek, folyamatban van az előkészítés.  Ha marad még
összeg,  akkor  még  lehet  egyéni  támogatásokat  adni,  akik  rászorulnak,  erről  később döntenek.
Elmondja,  hogy november  30-án  lesz  Tóth  Tamás  rendezésében Moldvai  táncház,  melyhez  az
önkormányzat  biztosítja  a  faluházat,  költségébe nem kerül.  Tóth Tamás szervezésében jövő év
május  1-3.  között  lenne  szezonnyitó  zenei  fesztivál,  melyhez  biztosítanák  a  faluházat.  Ezzel
kapcsolatban  december  4-én  és  5-én  lesz  egy  megbeszélés,  kéri,  hogy  aki  ráér,  legyen  ott  a
megbeszélésen.  Az  NMI  részéről  már  megkeresték.  Tájékoztatta,  hogy  térítésmentesen
rendelkezésre  bocsájtják  a  faluházat.  Ezt  pontosan tisztázni  szükséges.  A közterület-foglalással
kapcsolatban Bánlaki Balázs jelezte, hogy megvenné a most bérelt területet, ő egy vételi szándékot
mondott,  melyről  a  testület  fog dönteni.  A boltot  is  meg akarja nyitni  december  közepe táján.
Vissza fognak erre térni a jövő évben. Tegye tisztába a tartozását, utána visszatérnek a kérdésre.
Említésre került a játszótér kialakítása a focipályán, - melyre van 300 e/Ft-juk -, kérte tőle, hogy
erre  is  térjenek  vissza  a  jövő  évben.  Tudnának  olyan  eszközöket  behozni  Ausztriából,  amely
megfelel az uniós szabványoknak. Erről majd a későbbiek folyamán beszélni fognak. 

Németh László István, alpolgármester: Játszóterekre elég komoly szabványossági felügyelet van
évente.  Komoly  felelősség  a  játszótér.  A  közterület-foglalással  kapcsolatban  elmondja,  hogy
gondolkozzanak el rajta, ha korrektül van elszámolva, akkor a jelen állás szerint fél millió forintot
kellene fizetnie a szezonban. Mi az az összeg, amennyiért el tudják adni, hogy az önkormányzatnak
rentábilis lenne.  Véleménye, hogy inkább túlzó egy kicsit a bérleti díj.

Csombó Zoltán, polgármester: A jövő szezonra ezt a dolgot tisztába kell tenni.

Meilinger Csaba, képviselő: A játszótér dolog az működik, ő is beszélt Bánlaki Balázzsal. Tervek
kellenek, addig nem tudják letenni. Ha van hivatalos út, és lehetőség, akkor meg kell lépni.

Németh  László  István,  alpolgármester: Sport  eszközökre,  gyerek  játszóterekre  rengeteg
pályázati lehetőség van. Ha az a cél, hogy a focipályán egyfajta sportcentrumot hoznak létre, akkor
nem biztos,  hogy abba kell  gondolkozni,  hogy gyerekjátszótér,  mert  vannak  szabadtéri  felnőtt
eszközök is. 

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy jövő héten találkozik a Royal kert képviselőjével,
akik foglalkoznak ilyen dolgokkal. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző:  A  kocsma  előtti  terület  az  közterület,  és  az  forgalomképtelen.
Alapesetben a közterületek átminősítésére van lehetőség, nem egyszerű, hogy eladják. Meg kell
nézni, hogy át lehet-e minősíteni.

Csombó Zoltán, polgármester: Ő azért pártolná ez a kérést, mivel a boltot meg akarja nyitni, jót
tenne a falunak. El kell felejteni a durcáskodást, próbáljanak egymáshoz közelíteni.  

Meilinger Csaba, képviselő: Támogatná, hogy ha azt mondja a Balázs, hogy éves nyitvatartású
boltot üzemeltet,  addig kedvezőbb bérleti  díjjal bérelhetné a területet,  ahogy nem, onnéttól egy
megemelt összeg lenne. Így korrekt lenne mindenkinek. 
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Németh  László  István,  alpolgármester: Véleménye  szerint  az  élelmiszerbolthoz  tutira  kell
parkoló.

Csombó Zoltán, polgármester: az önkormányzatnak ebbe nem sok beleszólása van. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ha nem végez olyan átalakítást,  ami építési  engedélyköteles,  akkor
nincs, aki vizsgálja ezt a kérdést. A régi működési engedélyezés úgy volt, hogy meg kellett küldeni
a szakhatóságoknak a kérelmet, úgy mindig vizsgálták. Újabb rendszerben, ebben ilyen nincs már,
és így van számtalan példa arra, hogy igen kellene az országos építési szabályok alapján bizonyos
számú parkoló, csak az üzletnyitás vonatkozásában ezt nincs, aki vizsgálja. Úgy gondolja, hogy az
építéshatóságnak, mint ezt felügyelő hatóságnak az általános ellenőrzési jogkörébe tartozna. 

Németh  László  István,  alpolgármester:  Az  önkormányzat  közbe  tudna  lépni  a  folyamatba,
amennyiben nincs parkoló. Ő nem akadékoskodni akarna, hanem erősítené azt, amit a képviselő úr
mondott, hogy segítség annyiban, hogy az se legyen probléma neki, mert legyen ez a parkoló, amit
ő használ itt a boltnál.  Ilyen akadály ne legyen, van egy parkolója, igaz önkormányzati területen.
De ennek legyen feltétele az, hogy korrekt együttműködés legyen közöttük. 

Fekete  Imre,  képviselő:  Tudják,  hogy  a  településen  működik  a  házi  segítségnyújtó  szolgálat
idestova  10 éve.  Amikor  ez bevezetésre  került,  akkor  az  érintetteknek teljesen térítésmentesen
működött.  Ez sajnos  megváltozott,  és az ellátottaknak kb. havi  4000 Ft-ot  kell  fizetni.  Ezek a
személyek mind olyan 80 év feletti személyek, mint tudják, hogy kis nyugdíjjal rendelkeznek. Azt
gondolja, hogy a testületnek célszerű lenne foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a szociális keret
terhére  az  önkormányzat  bevállalná-e  ezt  a  térítési  díjat  az  idősektől.  Ez  a  pár  ezer  forint  a
nyugdíjasoknak jelentős összeg, sokat számít. Az önkormányzatnak lenne rá lehetősége, hogy a
szociális keret terhére ezt az összeget átvállalná. Jelenleg 8 személy van a rendszerben. 

Csombó Zoltán, polgármester: Erre a jövő évben tudnak visszatérni, az ezt szabályozó rendeletet
február  körül  fogadja  el  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata.  Ő  támogatja  a  javaslatot,  és
visszatérnek a jövő évi költségvetés tárgyalásakor.

Németh László István, alpolgármester:  Elmondja, hogy Nagy Dávid családja albérletet keres a
három gyermekkel. Kedves párja előszeretettel irkált az önkormányzat facebook oldalára, kitiltott
minden hozzáfűzési lehetőségek. Csak az tud cikket megjelentetni, akinek jogosultsága van. Olyan
kérések jelentek meg ott, amelyek nem oda valóak. Beszélt Dáviddal telefonon, segítség kellene
nekik. Kérte, hogy írjanak egy hivatalos levelet, erre nem hajlandó a párja. Legyen ez a szemük
előtt, hogy a 3 gyermekkel segítségre várnak.

Csombó  Zoltán,  alpolgármester:  Ő  személyesen  megkeresi  a  családot.  A szociális  tűzifa  is
megérkezett, elkezdték a kiszállítását. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt,  munkát – az ülést
8,45 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
 polgármester         jegyző

                         

9


	Jelentés elfogadásáról

