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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022.  június  28-án
14:00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Németh László István alpolgármester
Meilinger Csaba képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából Dr. Takács Katalin aljegyző
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  mai  rendkívüli  testületi  ülés  alkalmával
megjelent képviselő urakat, a hivatal részéről megjelent aljegyző asszonyt, kollégákat.
Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Fekete Imre
képviselő úr betegség miatt van távol az ülésről.

A mai ülésen hat napirendi pont kerül megtárgyalásra, melyeket ismertet.

Aki elfogadja a 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

62/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA

A 2022. június 28-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  június  28-i  rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetéséről  szóló
1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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2.  A  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteiről  szóló  rendelet
elfogadása         
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

3.  Mindszentkálla  község  településfejlesztési  koncepciójának  és  településrendezési
eszközeinek elkészítése döntés kiegészítése
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4. Kálberry Kft. részére parkolóhely biztosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5. Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása          
  Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
módosításának jóváhagyása

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetéséről  szóló
1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mindenki  megkapta  az  előterjesztést,  mely  tartalmazza,
hogy miért szükséges a költéségvetés módosítása. A pályázati pénzmozgás, a felajánlás miatt
növekedett  meg  a  bevételi  oldal,  ezért  szükséges  a  módosítás.  Kérdezi,  hogy  kérdés,
észrevétel van-e az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs, aki a rendelet módosítását elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló
 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csombó Zoltán, polgármester: aki a költségvetés módosításához kapcsolódó 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:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

63/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

2.  A  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteiről  szóló  rendelet
elfogadása         
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Előterjesztést  megkapták.  Rögzíti,  hogy  milyen  dolgok
mennek kifizetésre  a  házipénztárból.  Kérdezi,  hogy az előterjesztéssel  kapcsolatban  van-e
kérdés, észrevétel?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
Aki a rendeletet 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

10/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

3.  Mindszentkálla  község  településfejlesztési  koncepciójának  és  településrendezési
eszközeinek elkészítése döntés kiegészítése
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Az előző ülésen hozott 42/2022. (V.17.) számú határozattal
elfogadták a településrendezési eszközök elkészítésére a Káli Marianna, Födelmesi Tamás,
Klie Zoltán által benyújtott 6.100.000 Ft összegű ajánlatát.
A  döntést  követően  az  Önkormányzat  részére  megküldött  szerződés  tervezetekből
megállapítást nyert, hogy az ajánlatadók nem egy, hanem szakáganként egy-egy szerződést
kötnének.

Dr.  Takács  Katalin,  aljegyző:  a  határozati  javaslat  szerint  a  szakági  tervezőkkel  egy
többoldalú szerződés kerülne megkötésre, melyet valamennyi érintett aláír.

Csombó Zoltán,  polgármester:  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

64/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési
eszközeinek elkészítéséről szóló döntés kiegészítéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  42/2022.
(V.17.)  számú  döntését  kiegészíti  azzal,  hogy  a  6.100.000  Ft  összegű  tervezési  munkára
vonatkozóan  a  szakági  tervezőkkel  többoldalú  szerződést  köt,  mely  tartalmazza  az  egyes
munkarészek készítőit, valamint az egyes munkarészek díjazását, melyek vonatkozásában a
tervezők szakáganként nyújthatnak be számlát az Önkormányzat részére vállalt munkarészük
teljesítését követően.

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: haladéktalanul

4. Kálberry Kft. részére parkolóhely biztosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester: elmondja,  hogy  múlt  héten  megkereste  kérelmező,  hogy
szeretne idei évben is parkolóhelyet bérelni. Az elmúlt évben 150.000 Ft volt a bérleti díj.
Javasolja, hogy maradjon a díj.

Meilinger Csaba, képviselő: Ő sem javasolja az emelést, ő az egyetlen, aki igénybe veszi a
parkolót a hozzá érkező vendégek részére.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  150.000  Ft-ot  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

65/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA

Várakozóhelyek biztosítása ellenértékének meghatározásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kálberry
Kft. (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 31.) között 2021. február 21-én kötött megállapodás 2.1.
pontjában meghatározott ellenértéket 2022. évre 150.000 Ft-ban állapítja meg.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Üzemeltetőt, valamint, hogy írásbeli
nyilatkozattételre hívja fel.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: haladéktalanul 

 5. Köveskál  és  Térsége  Óvoda  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása          
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
               
Csombó Zoltán, polgármester: Kéri aljegyző asszony tájékoztatását.

Dr. Takács Katalin, aljegyző: Elmondja, hogy a köveskáli óvodába jár egy sajátos nevelési
igényű gyermek, és a dokumentumok nem tartalmazzák az integrált oktatást, ezért szükséges
az dokumentumok módosítása.

Csombó Zoltán, polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. Aki a 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

66/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás társulási megállapodás módosításáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  és  Térsége Óvoda
Társulás Társulási megállapodásának 2022. augusztus 1. hatályú módosítását és az egységes
szerkezetét elfogadja. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet
módosításának jóváhagyása

Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. A szolgáltató 2022. augusztus 1. 
napjától érvényes díjat a társulási tanács elfogadta. Az étkezési térítési díjat Köveskál Község 
Önkormányzata rendelete tartalmazza.

Németh László István, alpolgármester:  Nyersanyag díja változott,  teljesen korrekt az ár.
Véleménye, hogy ez a díj is „kevés lesz”.  Adott évben egyszer lehet módosítani. 
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Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  térítési  díjról  szóló  rendelet  megalkotásához
hozzájárul, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

67/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA

Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló
rendelete módosításáról szóló rendelete előterjesztés szerinti megalkotásához hozzájárul. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  Köveskál  Község  Polgármesterét  a
döntésről értesítse.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 14,10 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Dr. Takács Katalin
     aljegyző
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