
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/1010-3/2022.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. március 21. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2022. március 21-én
8:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Németh László István alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  mai  rendkívüli  testületi  ülés  alkalmából  a
megjelent  képviselő  urakat,  és  címzetes  főjegyző  asszonyt.  Megállapítja,  hogy  a  testületi
ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti pontot, valamint a
Káli-medence Idősek Otthona intézmény épületének felújítására és eszközbeszerzésére adott
felajánlás  elfogadását,  melynek  sürgősségi  indoka,  hogy  ne  húzódjon  túl  sokáig  az  ügy
intéződése.

Aki elfogadja az ismertetett napirendi pontok tárgyalását, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

27/2022. (III. 21.) HATÁROZATA

A 2022. március 21-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. március 21-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása,
tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2. Közérdekű célra történt felajánlás elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása,
tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester: Mindenki  megkapta  az előterjesztést,  mely tartalmazza  a
módosítás okát. 

Kérdezi, hogy van-e kérdés a költségvetés módosításával kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló
 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  a  tájékoztatási  kötelezettségről  szóló  határozati
javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2022. (III. 21.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2021.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2. Közérdekű célra történt felajánlás elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Idősek
Otthonába  költözött  egy  kővágóörsi  idős  bácsi,  aki  eladta  az  ingatlanát  Kővágóörsön  és
8.000.000 millió forintot felajánl az önkormányzat részére az Idősek Otthona részére. Ügyvéd
és  a  jegyző  asszony  közösen  készítették  elő  az  iratokat.  Arról  kell  dönteni  a  képviselő-
testületnek, hogy a közérdekű célra történő felajánlást az önkormányzat elfogadja-e vagy sem.
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Az  ügyvédi  letétbe  van  helyezve,  mely  összeget  az  önkormányzat  az  Idősek  Otthonára
használhatja  fel  5  éven  belüli  határidővel.  Közös  kell  átbeszélni  ezt  az  intézményvezető
asszonnyal,  hogy  észszerűen  kell  felhasználni  az  összeget,  mivel  az  összegről  el  kell
számolni. Ezúton megköszönik a felajánlást.

Németh  László  István,  alpolgármester: Úgy  gondolja,  hogy  az  önkormányzat  a
gazdálkodási  tevékenységet  folytató,  és  nem  az  intézmény  kapta  a  felajánlást.  A
kedvezményezett az önkormányzat.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a közérdekű felajánlás  elfogadásáról  szóló határozati
javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

29/2022. (III. 21.) HATÁROZATA

Közérdekű célra történt felajánlás elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Csőkör  Lajos  közérdekű  célra
történt 8. 000. 000 Ft a banki utalás költségével csökkentve összegű felajánlását elfogadja, és
vállalja, hogy az összeget öt éven belül a felajánlásban meghatározott közérdekű célra - Káli-
medence Idősek Otthona intézmény épületének felújítása és eszközbeszerzése – fordítja. A
Képviselő-testület az írásban történt felajánlás 5. pontjában foglaltakra kinyilvánítja, hogy a
közérdekű cél megvalósítását a felajánlott összeg által lehetővé tett mértékben biztosítja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  kötelezettségvállalót
tájékoztassa, és a pénzösszeg átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

A  Képviselő-testület  a  felajánlott  összeg  a  közérdekű  célnak  megfelelő  pontos
felhasználásáról a későbbiekben hoz döntést.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: haladéktalanul 

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt - a testületi ülést 8:10 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző
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