MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 24. napján megtartott testületi ülése

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 24én 13:30 órakor megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata Faluháza
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
Meghívottak:
Tapolcai Rendőrkapitányság részéről Sztrik Ákos r.százados
Blaskó Dávid
A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné
Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, hivatal
munkatársait, intézményvezető asszonyt, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testületi ülésen
5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Egy utólag érkezett napirendi ponttal szeretné
kiegészíteni a napirendi pontokat, mégpedig az iskolai körzethatárok előzetes
véleményezéséről szóló előterjesztéssel, melyet 15. napirendi pontként tárgyalnák.
Ismerteti a mai testületi ülés napirendi pontjait.
Aki az előterjesztett napirendi pontok tárgyalásával, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
54/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
A 2020. szeptember 24-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-i ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
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1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
2. Mindszentkálla zártkerti útfelújítás támogatására beérkezett kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
3. A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) rendelet módosítása, tájékoztatási
kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
4. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2019.
évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális
ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
6. A környezetvédelemről szóló és a közösségi együttélés alapvető szabályai
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
7. Közművelődési rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
8. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
9. A falugondnok beszámolója 2019. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
10. Háziorvos beszámolója 2019. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
11. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2019. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
12. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
13. Alapítványok és Egyesületek 2020. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
14. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra
vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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15. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzethatárok előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Minden képviselő megkapta az anyagot. Elmondja, hogy ez
csak egy visszaemlékezés a képviselő-testület felé, mert mindenki tud róla, hogy milyen
döntéseket hoztak testületi ülésen, valamint a vészhelyzet ideje alatt polgármesteri
hattáskörben milyen határozatok születtek. Ismerteti a jelentést. Kérdezi, hogy van-e kérdés,
észrevétel a jelentéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
55/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: A településről szóló közrendvédelmi beszámolót megkapták.
Köszönti a Rendőrkapitányság részéről Sztrik Ákos r.százados, örsparancsnok urat. Kérdezi,
hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?
Sztrik Ákos, r. százados: Elnézést kér, de balesetnél intézkedni kellett, ezért késett. Néhány
szóval egészítené ki a beszámolót, melyet Varga Mátyás körzeti megbízott készített el. A
településen 2018-ban 3 bűncselekmény, 2019-ben 1 történt, tehát ezt a kis számot is sikerült
lecsökkenteni. Az az egy is közlekedési baleset kapcsán történt, és nem olyan, ami az
emberek biztonságérzetét befolyásolná. A baleseti adatok is jól alakultak. A tavaly előtti
évben 3, tavalyi évben 6 db volt, de úgy gondolja, hogy ez a szám is bőven a tűréshatáron
belül van. Ezek a balesetek nagyon sok településen növekednek. Sokkal több autó van az
utakon, mint korábban, és ezáltal a balesetek száma növekszik. Köszöni a jó együttműködést,
illetve a napi kapcsolattartást, ami a körzeti megbízottal történik. Köszöni az ő nevében is a
segítséget, mindenféle információt, amit tudnak adni. Azt kéri, hogy ha lesz esetleg olyan
rendezvény a településen, ami őket is érint – elsősorban jegyző felé kell bejelenteni a
rendezvények –de szívesen vesznek minden bejelentést, mert igy tudnak készülni a különböző
programokra. A következő évben valószínűleg a KÖFESZT
rendezvény
megtartásra
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kerül, erre nekik készülni kell. Kéri időben a jelzést emailben. Kéri továbbra is az
együttműködést és a programok kb három héttel korábbi jelzését.
Csombó Zoltán, polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Csombó Zoltán, polgármester: Megjegyzi, hogy szintén köszönettel tartozik a rendőrség
felé, mert úgy érzi, hogy közvetlen kapcsolat alakult ki. Itt az adatoknál lehet látni, hogy
személy elleni bűncselekmény nem történt a faluban. Visszatérve a rendezvényekhez, kérne
közvetlen elérhetőséget. Az önkormányzat közvetlenül a kapitány úr felé jelzik a
rendezvényeket. Jobb lenne a kapcsolat, ha közvetlenül önökkel tudnának kommunikálni.
Sztrik Ákos, r. százados: Megadja a szolgálati mobil elérhetőségét. Ha pl. bűncselekmény
merül fel, célszerű a 112-es telefonszámot hívni.
Csombó Zoltán, polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, megköszöni a
tájékoztatást.
Sztrik Ákos, r. százados 14,12 órakor az ülésről távozott.
Amennyiben nincs, aki a közrendvédelmi beszámolót elfogadja, kéri kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
56/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.

Képviselő-testülete

a

2019.

évről

szóló

2. Mindszentkálla zártkerti útfelújítás támogatására beérkezett kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Jelen van az ülésen a kérelmező Blaskó Dávid úr. Az
előterjesztést megkapták. Elmondja, hogy 6 személy írta alá a kérelmet, akik kérelmezik az út
felújítását. Van-e a kérelemmel kapcsolatos kiegészítése?
Blaskó Dávid: Azzal szeretné még kiegészíteni, hogy az aláírók közül csak ő és a családja
helyi lakosok. Érint olyan ingatlantulajdonosokat az út használata, akik az utak használják, de
nem írták alá, mert anyagilag nem áll módjukban ezt támogatni, de helyi lakosok, és a
zártkerti övezetben van ingatlanuk, és használják az utat. Jelentősebb összegről van szó, de
példanélküli az az összefogás, amit itt sikerült az ingatlantulajdonosok között összehozni. Hat
személy írta alá a kérelmet, kb 300 e /Ft / ingatlan összegre jön ki a hozzájárulás. Nagy
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segítség lenne az ingatlantulajdonosoknak, ha az önkormányzat is beszállna. Nyilván itt
erkölcsi kötelezettségekre hivatkozni teljesen mindegy, mert szerinte ennek lenne itt a helye.
Inkább úgy közelítené meg a dolgot, hogy miért érdemes a falunak segíteni. Azért érdemes
beszállni a falunak ebbe, mert egyrészt megteheti, ahogy átnézték a költségvetést, egy
irigylésre méltó állapotban van a falunak a költségvetése. Három év adataiból az jön le, hogy
megtakarításait tudta növelni a falu. Jelenleg kb. 22 millió forint környékén van a
szabadfelhasználású félretett tartalék.
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Az elfogadott költségvetésben 13 millió forint
a szabadfelhasználású összeg. Az idei év sajnos elég rossz év.
Blaskó Dávid: Nem erről kapott tájékoztatást, nagyobb összegről volt szó. Bármilyen is a
költségvetés, vagy ha nem mínuszos, és tudja évről évre a bevételeit növelni, az egy irigylésre
méltó állapot. Ebből az összegből nyilván nem az egészet szeretnék, ha átvállalná az
önkormányzat, hanem csak bizonyos részt, és azt, hogy mi lenne az, az egyezkedés tárgya.
Amit szeretnének kérni az önkormányzattól az a vízáteresznek a kitisztítását. Ott a szőlőből
lezúduló esővíz eltömítette, nem tud elfolyni. Ezt ki kellene tisztítani, és összekötni a már
meglévő kibetonozott esővízelvezetővel. Pár év alatt újra hordalékkal feltelik, esetleg
betonátfolyó elemet bele lehetne tenni. Ez lenne, amit minimum szeretnének kérni az
önkormányzattól. Ők is tudnak segíteni a kitisztításban. Ami még fontos – és nem csak anyagi
dolgokról van szó -, hanem arról is, hogy példaértékű az, hogy nem is itt lakóról van szó, és
mégis sikerült olyan összefogást összehozni, amibe illik beleszállni szerinte egy falunak. A
demográfiai adatokból is az látszik, - kérdés jutott eszébe, hogy tudják, hány kiskorú tanköteles
gyermek lakik a településen?
Csombó Zoltán, polgármester: Erre nem készült fel.
Meilinger Csaba, képviselő: kb. 20 fő körül.
Németh László István, alpolgármester: Nem mindegy, hogy melyik intézménybe járnak.
Tudja, hogy a közösen fenntartott intézménybe mennyien járnak, és azt is tudja, hogy a
közösen fenntartott óvodába mennyien járnak. Az sem elvetendő, hogy mennyien járnak
közösen fenntartott intézménybe, mert a fenntartónak kevesebb költséggel jár. Az, hogy
eljárnak másik intézményekbe a gyerekek, attól az itteni településnek semmivel sem jobb.
Blaskó Dávid: Nem volt egyértelmű, hogy mire vonatkozik a kérdése. Azért érdekli, hogy
hány kiskorú és tanköteles lakik a településen, mert ahogy összeszámolták, nekik is 10-20 fő
közötti szám jött ki. Az azt jelenti, hogy a kb. 15 fő abból 3 fő az ő gyermeke, ami azt jelenti,
hogy effektíve 20%-a tanköteles korú népességnek a falun belül, az kint lakik a Köves-hegy
oldalában. Nehezek a közlekedési viszonyok. Nem az önkormányzat kezelésében lévő
útszakasz a sáros, a felsőbb szakaszokkal, ami önkormányzati tulajdonban és kezelésben
vannak, azok járhatatlanok, nehéz közlekedni rajta. Ezért tervezték a murvázást. Arra is kéri az
önkormányzat véleményét, hogy ez a javaslat megfelelő útfelújítási módszer-e, vagy van
esetleg jobb ötlet. Szerinte nagyon remek ez az összefogás, sikerült nem itteni lakosokat is
belevonni. Talán észrevették az elmúlt években a nyaralótulajdonosokból lesznek a helyi
lakosok. Kár lenne ezt a magas labdát nem leütni a falunak, mert jó pontot tudna szerezni
mindenkinél.
Csombó Zoltán, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van észrevétele, hozzászólása ezzel
kapcsolatban?
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Meilinger Csaba, képviselő: Nyilván beszéltek erről. Elmondja, hogy pl. neki az Öreg-hegyen
van területe, és akinek ott van területe, saját maguk csináltatták meg az önkormányzati utat,
saját pénzből. Valamivel nyilván hozzájárulhatunk, tegyenek hozzá ehhez a történethez.
Nagyon sok km-nyi önkormányzati út van. Az a félő, ha ők most mondanak x összeget, akkor
utána mindenki jönni fog, és azt mondja, hogy neki is adjanak, mert ha oda adtak, akkor neki
is. Alapvetően ez hegyi út, mindenkinek úgy kell tervezni, hogy oda fel kell menni. Ha egy
jelentős részt felvállalnak a tulajdonosok, akkor valamennyivel járuljon hozzá az
önkormányzat. Akkor azt lehet mondani, hogy valamit tettek hozzá. Ha lehetne pályázni, akkor
az önkormányzat megtenné.
Blaskó Dávid: Az a kérdés merült fel, hogy ott lakik-e ott valaki állandó lakos.
Meilinger Csaba, képviselő: Igen, laknak.
Fekete Imre, képviselő: Elmondja, hogy neki is van külterületen birtoka, és ugyanúgy
összefogással csinálták meg az utat. Nyilván itt más a helyzet, mert gyermekek vannak. Azt
gondolja, hogy az önkormányzat nem fog elzárkózni a feladattól, nekik az önkormányzati
szakaszra van feladatuk. Az utak megtekintették, és azt gondolja, hogy a javítást az
önkormányzati részen tudja vállalni.
Blaskó Dávid: Minden segítségnek örülnek.
Fekete Imre, képviselő: Elsősorban tekintettel a gyermekekre.
Blaskó Dávid: Hallott olyan érvelést, hogy amikor valaki megvesz egy telket, tisztában van
vele, hogy sáros az út. Ha földes az út nem jelenti azt, hogy annak úgy kell maradni. Létezik
pályázati lehetőség, létezik civil összefogás, létezik önkormányzati segítség. Ha van akarat,
akkor lehet előbbre lépni.
Fekete Imre, képviselő: Az önkormányzat segítette a falut erejéhez képest.
Blaskó Dávid: Sok ember megmozdult, ciki kimaradni szerinte. Az is nagy segítség, ha a
vízáteresz van kitisztítva.
Csombó Zoltán, polgármester: Valamikor a TSZ készítette azt.
Blaskó Dávid: Javaslata, hogy ne egy évre oldják meg, de ahhoz, hogy hosszú távon
működőképes legyen ahhoz padkát kellene rakni.
Szép László, képviselő: Évek alatt telítődik fel.
Blaskó Dávid: Meg kell találni a víz útját lefelé a kiépített vízelvezető árokba. Nem mondja,
hogy 5 év múlva nem kell kicsit kaparászni, de hogyha a két betonelemet betennék, akkor
biztos át lehet jutni rajta.
Csombó Zoltán, polgármester: Zárkerti, külterületi utakra nehéz pályázni.
Németh László István, polgármester: Azt gondolja, hogy nem kérdés, hogy önkormányzati
tulajdon, és azzal az önkormányzatnak feladata van, az nem kérdés, hogy meg kell vagy meg
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lehet. Kérdés kell, hogy kérdés legyen mert ami kötelezettség, az kötelezettség. Jó emlékszik,
hogy az ő polgármestersége alatt már elkezdődött külterületi útnak a valamilyen szintű
pályázati előkészítése. Akkor is mondta, hogy arra az önkormányzatnak alapvetően nincs
pénze, de amennyiben az ott lakók ezt a pályázatot lebonyolítják, akkor az önkormányzat
természetesen minden olyan „hatáskört” megad. A 22 millió Ft az a 2019. év elején megvolt,
most 2020. év van, és azt mondta a pénzügyes kolléganő, hogy 13 millió forint van, 9 millió
forintot mentek lefelé egy év alatt úgy, hogy újabb tervek kellett készíteni a ravatalozóra, ez az
egész falut érinti, olyan pályázatot tudtak csak megnyeri, ami csak az úthálózat felére
elegendő, és poros utak vannak belterületen. Sorolhatná azt, hogy alapvetően van egy saját
intézményük, akik soha nem kapnak plusz pénzt az önkormányzattól, és az az intézmény is
megérdemelné, hogy beszélgessenek félévenként, hogy hány százezer forintot juttassanak
felújításra. Mindemellett megértve a problémákat, ami a külterületi úton felmerült. Azt
gondolja, hogy felelősen képviselő egy év alatt a megtakarításából felét – teljesen mindegy,
hogy megvonás, vagy mi miatt – nem tudja érvényesíteni, az nem gondolja, hogy itt olyan
költségekről szabad, hogy nyilatkozzon, hogy lehetőség van megadni. Biztos lesz még Kánaán
ebben az országban az önkormányzatok részére, de jelen pillanatban – szerinte – a
kötelezettségen kívül semmit nem vállalhat át az önkormányzat, mert fogalmuk nincs, hogy
milyen kötelezettségek kell elvégezni. Ma, ami kötelezettsége van ezzel az úttal kapcsolatban
az önkormányzatnak, azt nem kérdés, hogy meg kell csinálni, de azt gondolja, hogy ma semmi
olyan plusz vállalást nem szabad tenni, ami a költségvetést csökkentené az elmondottak
alapján. Még egyszer azt mondja, hogy évtizedek óta gürcölnek azon, hogy a belterületi útjaik
ne legyenek porosak. Csak úgy tudták megoldani, hogy pályázatot kaptak a Magyar Falu
Program keretében, és a felét megoldották. Megtámogatnának bármilyen külső utat, és akkor
joggal idejön bentről az ingatlantulajdonos, hogy az útja úgy néz ki, mint a hegyi utak.
Blaskó Dávid: Ezzel kapcsolatban több kérdése is lenne. Áttekintették az elmúlt 3 év
költségvetését, bár neki nem jött le az információkból, hogy 9 millió forint elcsorgott egy év
alatt.
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Szeretné pontosítani. Háromféle információ
van. A pénzmaradvány, amiről beszéltek, abban szerepel a pályázati pénz is, ami ott áll a
számlán. Év elején 13 millió forint volt a szabad felhasználású összeg, most jelenleg 8 millió Ft
van.
Blaskó Dávid: A mínusz 4 milliónak a lényegesebb tételeit ki lehet emelni?
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: A ravatalozó költsége. Jelen esetben nagyobb
problémák is vannak, mint a melyik külterületi út legyen felújítva. Adóelvonásból 2 millió
forint.
Blaskó Dávid: A másik kérdés az a pályázati lehetőség kérdése. Elmondja, hogy ő
kezdeményezte egy kiírt pályázatok alapján kifejezetten zártkerti útfejlesztésre és
közútfejlesztésre lettek kiírva az elmúlt két évben kétszer. Beszéltek telefonon erről, hogy
vissza nem térő alkalom a falu számára, és 0 forintba került volna a falunak. 100%-os
intenzitású pályázatokról volt szó. Most nincs ilyen pályázat a láthatáron, amikor volt
lehetőség, azt elpuskázták. Önök látják a falu költségvetését, nem is azt kéri, hogy a teljes
összeget vállalják át, hanem egy érezhető összeget, amire az aláírók és a falu közössége azt
mondják, hogy ha valaki kér valamit, akkor nem rácsapják az ajtót.
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Csombó Zoltán, polgármester: Ő volt a helyszínen. Ő mondta azt, hogy amikor megvette az
ingatlant, akkor is látta, hogy milyen helyen van. Mondják az előtte szólók is, hogy
Mindszenkállán az volt a bevett szokás, „divat”, aki a hegyben erre arra van, saját maguk
csinálják meg az utakat. Ahogy az alpolgármester úr mondja, nem zárkóznak el az elől. Van
kötelezettsége az önkormányzatnak a külterületi utakkal kapcsolatban. Ha ön azt mondja most,
hogy az is egy segítség, hogy az átereszt kitisztítanák, murva terítése, azt meg kellene nézni
költséghatékonyságát.
Blaskó Dávid: A földmunkagépes költség 10%-át számolták ároktisztításra, kb 10 óra.
Csombó Zoltán, polgármester: Az árajánlat szerint a gépi földmunka 700 ezer forint lenne.
Blaskó Dávid: Az árajánlat szerint a gépi földmunka 700 e/Ft összegű költségnek kb 10 órát
becsültek a helyszínen a kitisztításra. Hosszabb távú megoldásként két betonelemet oda lehetne
helyezni, ami már óriási segítség lenne.
Németh László István, alpolgármester: Kb. 15 év alatt tellett fel az árok, és most ki lesz
pucolva, akkor nem biztos, hogy be kellene betonozni a költség miatt. 3-4 év alatt nem fog
feltelítődni, hogy akadályozza az ottani közlekedést, és akkor még vissza tudnak térni a
kérdésre. Azt mondja, hogy meg kell nézni az önkormányzatnak a kötelezettségeit. Az is
felmerül, hogy kié az árok? Utána kell járni, hogy melyik szakasz kié, az önkormányzat tudja,
hogy milyen kötelezettsége van. Az nem kérdés, hogy meg kell csinálni.
Blaskó Dávid: Ő abba nem lát bele, hogy kitől milyen engedélyt kell kérni. Józan paraszti
ésszel senkit nem fog zavarni, hogy a vízelvezető árokból kikaparják a sarat. Erre szerinte
senkitől nem kell engedélyt kérni. A 700 e/Ft-os összeg 10%-ára van becsülve az a földmunka.
Azt nem nevezné elég segítségnek a falu részéről. Az igen jelentéktelen összeg ahhoz képest,
hogy egy kisnyugdíjas is szeretné kifizetni a ráeső részt. Ezt nem érezné elég segítségnek.
Abban az esetben éreznék, hogy tényleg történt valami, ha az általa említett betonelemek is oda
kerülnének, vagy ha úgy dönt, hogy csak ki van pucolva, és ha majd feltelik, akkor kezdik
előről az egészet. Akkor még azt szeretné, ha a murvázásba az önkormányzati tulajdonú
részeken is be tudna szállni a falu. Ez 70 ezer forint igen jelentéktelen összeg az egészhez
képest és a falu teherbíró képességéhez képest is nevetséges összeg lenne.
Csombó Zoltán, polgármester: Ő azt mondja, hogy nem zárkózna el az önkormányzat,
megvizsgálják a kérdést, ők is kérnének árajánlatot a munkára. Haladni fog a dolog, és tartják
egymással a kapcsolatot. Ha ez kielégítő válasz lenne az ön számára. A többit meg, ha
elkezdik, akkor csinálják, tartják a kapcsolatot. Megoldanák a dolgot. Azt nem tudja, hogy
merre lett terelve a víz.
Blaskó Dávid: Tudja, hogy a bürokrácia máshogyan működik, mint a civil összefogás, ha ez
belátható időn belül történik, nyilván az lenne a segítség. Az, hogy máshonnan is kérnek
ajánlatot, az természetes dolog. Utána kell járni, hogy valaki olcsóbban is meg tudná-e csinálni.
Saját érdekük is azt kívánta, hogy a lehető legkedvezőbb ajánlatot szerezzék be.
Németh László István, alpolgármester: Határozati javaslata az, hogy határozzák meg, hogy
az ominózus helyeket megvizsgálja az önkormányzat, és a saját tulajdonában lévő szakaszokat,
átereszeket, hogy mi az, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy ott a közlekedés biztosítva legyen.
Ezekre az önkormányzat nyilván való, hogy vállalja a költségeket. Egyelőre ennyit tudnak
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tenni ennek az ügynek a segítésére. Arról legyen határozat, hogy az önkormányzati részre
ebben a tekintetben vállalják.
Blaskó Dávid: Ezzel a javaslattal annyi probléma van, hogy a vízáteresz nem önkormányzati
tulajdon.
Németh László István, alpolgármester: Tud olyan önkormányzatról, aki jóhiszeműen
megcsinált valamit, és utána komoly büntetést kapott, mert nem volt hozzá joga. Elhiszi, hogy
baráti társaságoknál működik a közös munka, de ez hivatalban nem működik.
Blaskó Dávid: El lehet menni ebbe a bürokratikus irányba is. Közelítsék meg onnan, hogy pl.
hogyan megy föl ott a tűzoltóautó. Teljesen mindegy, hogy az a rész kinek a tulajdona,
annyiról van szó, hogy a sarat elkaparni róla. Szerinte, de ez púder. Nincs olyan hatóság, aki
nekimenne Mindszentkálla Önkormányzatának azért, mert a vízelvezető árokból kikaparták a
sarat. Nem életszerű.
Csombó Zoltán, polgármester: Kérdezi jegyző asszonyt, hogy mi a véleménye?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Mást ő mondani nem tud, mint azt, hogy az feladata az
önkormányzatnak, ami a saját tulajdona, azt kell karban- és megfelelő állapotban tartani. Ez
tény és való, ha más területén bármit csinálnak, az idegen területen való munkavégzés. Van
egyrészt egy tulajdonosa annak a területnek, aki megkérdezheti, - még, ha jó dolgot is -, hogy
mit csinálnak vele, és minimum meg kell kérdezni, hogy ő ehhez hozzájárul-e, és akkor lehet
még egyéb hatósági oldala. A vízelvezetésnél – mindenki biztos jobban ért hozzá, mint ő -, de
arra is figyelni kell, hogy nehogy megváltoztassa ott a most kialakult vízfolyást, és valakit
elöntsön.
Blaskó Dávid: Meg fogja változtatni, mert ugyanis most áll ott a víz, ha kitisztítják, akkor
befolyik a vízelvezető rendszerbe, ami x évvel ezelőtt valaki kiépített. Nem látja el a
funkcióját. Ha ez tényleg ő civilként úgy állna hozzá, hogy ez probléma, akkor azt úgy is meg
lehet közelíteni, akkor azt megcsinálják saját szakállra, ellenben akkor az önkormányzati
tulajdonban lévő útszakasz, ami kb. 300 m, akkor abban kérnek murvázási segítséget.
Fekete Imre, képviselő: Tudják, hogy az áteresz a Nemzeti Park kezelésében van. Kérdezi,
hogy megkeresték-e már ezzel a problémával, hogy tud-e valamit kezdeni az útszakaszával.
Blaskó Dávid: Igen, de nem ebben az ügyben. Annak idején, amikor a pályázatot intézte saját
maga, akkor megkereste a Nemzeti Földalapkezelőt, hogy engedélyeket kellett volna kérni a
pályázat benyújtásához. Ezt megtette, és mire megkapta a választ, lezárult a pályázat beadása.
Fekete Imre, képviselő: Azt szerette volna megtudni, hogy az áteresz kipucolásában partner
lenne-e a Nemzeti Park?
Blaskó Dávid: Ez akkor nem merült fel. Ha így elindulnak, az hosszú időt vesz igénybe.
Csombó Zoltán, polgármester: Maradjanak abban, hogy az önkormányzati részével
foglalkoznak az útnak. Meg fogják, hogy mi szükséges a munkához. Arra gondol, ami csak
járhatatlan szakasz. Ami járható, arra ne akarjanak költeni, és utána döntenek.
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Blaskó Dávid: Ha az önkormányzat azt, mondja, hogy szakasztól szakaszig megcsinálja az
önkormányzati részt, annak örülni fognak. A többit, ugyanúgy megcsinálják. Csak valamivel
segítsenek, és ne 70 ezer forint legyen az értéke, hanem egy érezhető összeg.
Csombó Zoltán, polgármester: Ez a testület megbeszéli, ki kell menni a helyszínre, és
megbeszélik. Tartják egymással a kapcsolatot.
Blaskó Dávid: Köszöni, hogy meghallgatták.
Blaskó Dávid 14,55 perckor az ülésről távozott.
Csombó Zoltán, polgármester: Mi legyen a javaslat?
Németh László István, polgármester: Önkormányzati tulajdonban lévő részeket, olyan
állapotba kell hozni, hogy közlekedésre alkalmas legyen, ennek a költségét az önkormányzat
biztosítja. Ami nem önkormányzati tulajdon, ahhoz semmi közük nincs.
Csombó Zoltán, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy csak az önkormányzati tulajdonú
utak helyreállítását vállalják, hogy az közlekedésre alkalmas legyen, kéri, kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
57/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
zártkerti útfelújítás támogatására vonatkozó kérelem megtárgyalásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az útfelújításra vonatkozóan
benyújtott kérelem tekintetében úgy döntött, hogy megvizsgálja a zárkerti 1101/1. hrsz-ú az
önkormányzati tulajdonban lévő út állapotát, és annak közlekedésre alkalmas állapota
biztosításáról gondoskodik.
Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
3. A 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) rendelet módosítása, tájékoztatási
kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztés megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettségről szóló határozati javaslatot elfogadja, 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
58/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés
módosításhoz kapcsolódó, az államháztartási törvény szerinti tájékoztatás elfogadja.
Csombó Zoltán, polgármester: A rendelet módosításával kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel?
Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Fő irány az, hogy a pályázatok lettek beépítve
a költségvetésbe. Orvosi eszközbeszerzésnél nem volt változás, az útfelújításnál a műszaki
ellenőri feladatokra került betervezésre a kiadás.
Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy a szerződés megkötése megtörtént a
Horváth-Ép Kft-vel. Volt egy olyan kikötés, hogy az önkormányzatnak kell megbízni műszaki
ellenőrt, kinek személye a tervező, és aki 130.000 Ft + ÁFA összegben vállalta a feladatot.
Egyelőre ez a munka stagnál, jó lenne, hogy az idei évben elkészülne a munka. Folyamatosan
keresi a kivitelezőt, hogy mikor kezdődik a munka.
Aki a rendelet módosításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló
1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról
4. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2019.
évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Szintén mindenki megkapta a beszámolót. Az ülésen jelen
van intézményvezető asszony, kérdezi, hogy van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Ha van kérdés, szívesen válaszol. Minden benne van a
beszámolóban.
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Csombó Zoltán, polgármester: Az önkormányzat részéről csak a köszönetüket tudja
kifejezni az intézmény minden dolgozójának. Úgy volt, hogy a festés, WC felújítás
megtörténik, de sajnos a veszélyhelyzet miatt ez tolódik. Egy gondozónő lebetegedett. Ez
nagyon kemény munka. Még egy örömhírt szeretne bejelenteni, hogy egy hölgy, aki anonim
szeretne maradni, 600.000 Ft adományt adott az Idősek Otthona részére, mely elkülönített
számlán kezelnek.
Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Köszöni szépen, átadja.
Csombó Zoltán, polgármester: Aki az intézmény munkájáról szóló beszámolót elfogadja,
kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
59/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 2019. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény 2019. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Kis-Tóth Diána intézményvezető 14,37 órakor az ülésről távozott.
5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális
ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. Kérdés, van-e az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy elírás történt a tervezetben, mégpedig a 2.§.-ban,
hogy a rendelet kiegészül a 17. §-al, az idéző jelben, pedig a 16.§ szerepel, ezt kell javítani.
Csombó Zoltán, polgármester: Aki a rendelet módosítását, az elhangzott javítással, kéri,
kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló
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3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról
6. A környezetvédelemről szóló és a közösségi együttélés alapvető szabályai
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták: Kérdés, észrevétel van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezet véleményeztetéséről szóló határozati javaslatot
elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
60/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló
12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés szabályai
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetének
véleményeztetéséről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről
szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletének és a közösségi együttélés szabályai
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete egyes
rendelkezéseit hatályon kívül helyező önkormányzati rendelet tervezetét állásfoglalás céljából
megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és érintett
önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek.
Felelős: Csombó Zoltán, polgármester.
Határidő: 2020. október 5.
7. Közművelődési rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Szintén megkapták az előterjesztést? Kérdés van-e az
előterjesztéssel?
Aki a közművelődési rendeletet az előterjesztés szerint elfogadja, kéri kézfeltartással
szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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9/2020. (X. 05.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

8. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2021. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Részletes az előterjesztés. Minden évben csatlakozik az
önkormányzat a rendszerhez. Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?
Aki a csatlakozásra vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
61/2020. (IX. 24.) 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 2021. évi
fordulójához.
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. 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.
Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2020. október 1.
Csombó Zoltán, polgármester: Aki a pályázati kiírásokról szóló határozati javaslattal
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
62/2020. (IX. 24.) 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: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2020. október 5.
9. A falugondnok beszámolója 2019. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Hozzáteszi, hogy ha egy mondatban fogalmazhatná meg,
„mindenkinek olyan falugondnoka legyen, mint Mindszentkállának”. Ő csak köszönettel
tartozik az Imi irányába. Mindenben ott van, részt vesz maximálisan, elégedett a munkájával.
További vélemény?
Fekete Imre, képviselő: Köszöni a dicsérő szavakat. Megpróbál továbbra is ugyanígy
helytállni, ahogy eddig is a lakosság és a képviselő-testület legnagyobb megelégedésére.
Csombó Zoltán, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Fekete Imre képviselőt érintettség
okán, ne zárják ki a napirendi ponttal kapcsolatos szavazásból, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
63/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Fekete Imre képviselő szavazásból történő kizárásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fekete Imre képviselőt
érintettség okán a szavazásból nem zárja ki.
Csombó Zoltán, polgármester: aki egyetért a falugondnoki beszámoló elfogadásával, kéri
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
64/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA

Falugondnoki beszámoló elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2019. évről szóló
beszámolóját tudomásul veszi, és azt elfogadja.
10. Háziorvos beszámolója 2019. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy a doktornővel jó a kapcsolat. Mindent
megtesznek azért, hogy a feladatát el tudja látni. Folyamatban van az orvosi eszközbeszerzés
pályázat megvalósítása.
Aki a háziorvosi beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
65/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Háziorvosi beszámoló elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvos 2019. évi
beszámolóját tudomásul veszi, és azt elfogadja.
11. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2019. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztést minden képviselő megkapta, mely a
társulási munkákról szóló beszámolást tartalmazza. Van kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki a társulások munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
66/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
az Önkormányzat részvételével működő társulások 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások
2019. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
12. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat 2019. évben 30.000
forinttal támogatta a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Támogatással az egyesület
elszámolt. Aki a támogatás elszámolását elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
67/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.
Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
13. Alapítványok és Egyesületek 2020. évi támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Civil szervezetek részéről érkezett támogatási kérelem.
Támogatási kérelmet a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Köveskáli Önkéntes
Tűzoltó Egyesület nyújtott be. Mindkét egyesület kérelmében szerepel, hogy a működéshez
kérnek anyagi támogatást. Illik támogatni őket, mindig rendelkezésre állnak. Kéri a
javaslatokat.
Fekete Imre, képviselő: Örül annak, hogy Mindszentkálla nem túl sok munkát adott a
kővágóörsi tűzoltóknak. Ezután is támogatni kell őket, mert soha nem tudni, hogy mit hoz a
jövő. Kővágóörsi egyesületet ugyanakkora összeggel, mint a tavalyi évben támogassák, a
köveskáli egyesületet pedig 15.000 forinttal javasolja támogatni.

17

Németh László István, alpolgármester: Támogassák mindkét egyesületet, de ne tegyenek
különbséget.
Meilinger Csaba, képviselő: Ő azt mondaná, de nem akarja a köveskáli egyesületet
megbántani, de a KÖTE valósabb. Őket is támogassák, de tegyenek különbséget.
Csombó Zoltán, polgármester: Javasolja, hogy a kővágóörsieknek 30000 forintot, a
köveskáliaknak 20000 forintot adjanak.
Németh László István, alpolgármester: Kővágóörsi egyesület sokkal több lábon állnak,
mint egy újonnan alakult egyesület, nekik ki kell forrniuk. Bármivel egyetért, támogassák az
egyesületeket.
Csombó Zoltán, polgármester: Szavazásra teszi fel a javaslatokat.
Aki a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a 30.000 Ft összegű támogatással
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
68/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
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 Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)
egyszeri
30.000 Ft-tal, azaz Harminc ezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatására
A felhasználás határideje: 2021. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2022. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 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: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2020. október 31.
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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.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a
20000 forint összegű támogatással egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
69/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
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 Köveskáli Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8274 Köveskál, Fő u. 10.) (továbbiakban: Egyesület)
egyszeri
20.000 Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak és beszerzéseinek támogatására
A felhasználás határideje: 2021. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2022. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 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: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2020. 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.
14. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra
vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy az ingatlanok fel lettek értékelve
értékbecslő által. A vagyonrendelet értelmében üzleti vagyon körbe tartoznak ezek az
ingatlanok.
Ismerteti az ingatlanok értékét, melyek értékbecslés alapján kerültek
meghatározásra. Az értékbecslés szerint kb 300 Ft/m2 árral van számolva az ingatlan értéke,
mindösszesen 343.800 Ft-ra. Azt kellene megvitatni, hogy az önkormányzat mennyit mond
ezekre az értékhatárokra. Nem nagy területekről van szó. Kéri a véleményeket.
Németh László István, alpolgármester: Az elmúlt időszakban már többször adott el
ingatlanokat az önkormányzat. Azt gondolja, hogy az értékbecslő és az átaluk meghatározott
ár arányokat tartsák most is.
Csombó Zoltán, polgármester: A három ingatlanra mindösszesen 400.000 Ft-os vételárral
elfogadható lenne?
Aki egyetért az ingatlanok eladási értékének 400 e/Ft összegben, ezen belül az egyes
ingatlanok árának arányos meghatározásával, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
70/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA
A Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítési szándékáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra
vonatkozóan, hogy a tulajdonát képező Mindszentkálla, 640/9. hrsz-ú ingatlant, 648/3. hrsz-ú
ingatlan ½ tulajdoni hányadát, és a 648/1. hrsz.-ú,ingatlan ½ tulajdoni hányadát az
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, ingatlanrészeket értékesíteni kívánja, melyeknek
értékét Mindszentkálla, 640/9. hrsz.: 131.937 Ft, Mindszentkálla, 648/3. hrsz.: 210.646 Ft,
Mindszentkálla, 648/1. hrsz.: 57.417 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ingatlan megvásárlására
kérelmet benyújtót tájékoztassa, továbbá hívja fel határidő kitűzésével nyilatkozattételre, hogy
a Képviselő-testület által meghatározott vételárat elfogadja-e.
Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2020. október 15.
15. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi körzethatárok előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: Az anyagot megkapták. Minden évben véleményezni
szükséges az iskolai körzethatárokat. Kérdés, javaslat?
Amennyiben nincs, aki a „B” határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
71/2020. (IX. 24.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján Mindszentkálla község közigazgatási területére a
2020/2021. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását
a következő (2021/2022.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Mindszentkálla
községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2020. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi
Tankerületi Központ részére -2020. október 15. napjáig - továbbítsa.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, polgármester: A meghívó szerinti napirendi pontok végére értek.
Elmondja, hogy az Értéktár Bizottság elnöki tisztségét átadná Meilinger Csaba
képviselőtársának. Erről a következő ülésen dönteni fognak. Kérdése, hogy mi legyen a
Veszprém Kultúra Főváros 2023.programmal. Minap is kapott megkeresést, hogy részt
kívánnak-e venni benne, vagy nem. Tagdíjat kell fizetni melynek egy euro/fő a tagdíja évente.
Nem tudják, hogy mit fognak visszakapni. Egy megbeszélésen volt jelen Kővágóörsön. Mi
legyen ezzel a dologgal?
Németh László István, alpolgármester: A három év alatt ki kell fizetni 700 eurot, de ha
fejlesztési forrásokhoz hozzá tudnak jutni, mint pl. közösségi tér, és akkor az nem
meghatározó összeg. Előfordulhat, hogy a többszörösét tudják visszaigényelni.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy az az Önkormányzat, aki részt akar venni, annak
kiküldik a megállapodás tervezet, amit ehhez kötni kell. Ahhoz, hogy a polgármester el tudjon
járni, ahhoz elég az, hogy egyetértenek a képviselők, hogy akarnak a programban részt venni,
és majd a megállapodást kell a testületnek jóvá hagynia.
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Csombó Zoltán, polgármester: Akkor egyetért a részvétellel a képviselő-testület.
Elmondja, hogy a tegnapi napon fogadóóráján volt nála Mihályfi Márta, aki szeretne
Közművelődési Kerekasztalt létrehozni, melyet civil szervezetek kezdeményezhetnek. Átadott
részére egy előzetes tájékoztatót. Ebbe az Önkormányzat nem szólhat bele. Keresni fogja a
jegyző asszonyt is, mert 30 napra ki kell függeszteni. Csatlakozhat a szerveződéshez bárki.
Ők kezdeményeznének egy szerveződést, segítenék az önkormányzatot különböző dolgokkal.
Ha van jó ötlet, akkor esetleg támogatja. Ebben az önkormányzatnak döntési jog nincs, mert
civil szerveződés. A Mindszentkálla Jövőjéért Egyesület még nem döntött erről.
Németh László István, polgármester: Véleménye, hogy erkölcsileg támogassák, és olyan
anyagi támogatásokat biztosítsanak, mint az eddigiekben is, hogy pl. terembérlés,
fénymásolás stb., ami nem pénzbeli támogatás.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Elmondja, hogy a Közművelődési Kerekasztal a közművelődési
törvényben lefektetett szabályok alapján alakul meg és működik, véleményezheti az
önkormányzatnak az ilyen tartalmú előterjesztéseit. Ezen kívül az önkormányzat költségvetési
tervezetét, zárszámadás alapján figyelemmel kíséri a közművelődési célra biztosított pénzügyi
támogatás és vagyoni eszközök célszerű használatát, és véleményezheti is.
Németh László István, alpolgármester: Próbáljanak együtt működni, hiszen voltak jó
elgondolásaik.
Csombó Zoltán, polgármester: Tájékoztatásul mondta el. Kérdezi, hogy a ravatalozóval
kapcsolatban érkezett-e visszajelzés?
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Sajnos még nem.
Csombó Zoltán, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el –
megköszönve a részvételt - a testületi ülést 15:20 perckor bezárta.

kmft.
Csombó Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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