
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/675-25/2021.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 04. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 04-én
16:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

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 címzetes főjegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  mai  rendkívüli  testületi  ülésen  megjelent
képviselő  urakat,  címzetes  főjegyző  asszonyt,  hivatal  munkatársát.   Megállapítja,  hogy  a
testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Ismerteti  a  mai  rendkívüli  ülés  napirendi  pontjait,  továbbá  3.  napirendi  pont  felvételét
javasolja,  mégpedig a településterv elkészítése,  mivel pályázat benyújtására van lehetőség,
melynek  határideje  november  19.  A  támogatási  összeget  a  település  adóerőképességéhez
kötik,  igy  csak  a  1.500  e/Ft  összeg  támogatást  igényelhetnek.  Beszéltek  a  tervező  úrral,
ígéretet adott arra, hogy az erre vonatkozóan adott ajánlati összegben elkészítené a tervet.  
Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat?
Aki elfogadja az ismertetett napirendi pontok tárgyalását, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

49/2021. (XI. 04.) HATÁROZATA

A 2021. november 04-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. november 04-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú ingatlanon közvilágítás tervezése, kivitelezése
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester

2. 75. sz. Köveskál szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2021.-2035. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terve felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadása 
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester
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3. Mindszentkálla község településtervének elkészítése
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú ingatlanon közvilágítás tervezése, kivitelezése
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. Az árajánlat alapján 1.320.917 Ft
lenne  az  utcába  a  közvilágítási  lámpa  tervezése  és  kivitelezése.  A  közvilágítási  lámpa
kiépítése feltétele az út forgalomba helyezési eljárásnak. 

Aki a 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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

50/2021. (XI. 04.) HATÁROZATA

Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú ingatlanon közvilágítás tervezéséről, kivitelezésről

Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza a Mindszentkálla, 358.
hrsz.-ú  ingatlanon  –  annak  forgalomba  helyezési  eljárása  érdekében-  a  közvilágítás
jogszabályoknak megfelelővé tételét.

A Képviselő-testület fenti munkálat elvégzésére és annak megtervezésére elfogadja a Gátiba
Kft. (8200 Veszprém, Csillag u. 13.) árajánlatát 1.040.092. Ft+ÁFA összegben.
Az erre vonatkozó forrás rendelkezésre áll a 2021. évi költségvetése tartaléka terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vállalkozót értesítse a döntésről, valamint a szerződés 
megkötésére és a munkálatok elvégeztetésére. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester.
Határidő: azonnal 
 
2. 75. sz. Köveskál szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2021.-2035. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terve felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadása 
Előadó: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztést megkapták, melyben szerepel, hogy a 75.
sz. Köveskál szennyvíztisztító és víziközmű rendszer 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervében tervezett felújításokat és pótlásokat tartalmazó táblázatot a Bakonykarszt
Zrt. visszaküldte módosításra. 
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 Aki  a  szennyvízelvezető  víziközmű-rendszer  2021-2035.  évekre  vonatkozó  gördülő
fejlesztési  terve  felújítási-  pótlási  tervrész  módosításának  elfogadásáról  szóló  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 KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

51/2021. (XI. 04.) HATÁROZATA

A szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2021.-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terve felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  21-33941-1-001-00-11
MEKH kóddal rendelkező, 75. Köveskál szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű
víziközmű-rendszer  ellátásért  felelőse  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény 11. § szerint a Bakonykarszt Zrt.  által  a 2021-2035. időszakra elkészített  Gördülő
Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrésze módosítását elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntést a Bakonykarszt Zrt részére küldje meg. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2021. november 28.

3. Mindszentkálla község településtervének elkészítése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Kéri döntsenek arról, hogy amennyiben a tervező árajánlata
alapján, ha belefér akkor benyújtják a támogatásra vonatkozó pályázatot, ha pedig nem akkor
nem pályáznak az összegre.

Németh László István, polgármester: Most az önkormányzatnak a rendezési terv elkészítése
költségvetés szerint 3 millió forintjába kerül. Amennyiben 3 millió forintban elkészítenék az
új tervet is, akkor nyernének 1,500 e/Ft-ot. Mi történik akkor, ha azt mondják, hogy 4 millió
forintért  készítik  el  az  újat,  akkor  is  jól  jár  az  önkormányzat,  mert  marad 500 e/Ft.  Azt
gondolja, hogy inkább úgy legyen, hogy, ha a pályázat benyújtásával plusz összege marad az
önkormányzatnak, akkor is nyújtsák be a pályázatot, ha pedig nem, akkor ne nyújtsák be a
pályázatot.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  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

52/2021. (XI. 04.) HATÁROZATA

Mindszentkálla község településtervének elkészítéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  419/2021.  (VII.15.)  Korm.
rendelet előírásainak megfelelő településterv elkészítéséről gondoskodik.

A Képviselő-testület elhatározza a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására
kiírt pályázaton való részvételt.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2021. november 19. 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt - a rendkívüli ülést 16:35 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző
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