
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 16:
00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Keszler Gyula polgármester
Németh László alpolgármester (később érkezett)
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző, megbízásából Takács Katalin igazgatási 
csoportvezető
Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző
Marton Éva intézményvezető
A rendőrség részéről Domonkos Zsolt, hadnagy

Kiss Krisztina jegyzőkönyvvezető

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  testületi
ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, az alpolgármester úr jelezte, hogy egy kicsit
később  ér  ide.  Javasolja,  hogy  a  meghívó  szerinti  napirendi  pontokat  tárgyalják  azzal  a
módosítással, hogy a közrendvédelmi beszámoló legyen az első napirend. Kérdezi, hogy van-
e  más  napirendi  pontra  vonatkozó  javaslat,  vagy  észrevétel?  Amennyiben  nincs,  aki  az
elhangzott módosítással a napirendi pontokat 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

39/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

A 2015. április 29-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. április
29-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
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               I. Közrendvédelmi beszámoló
               Előadó: Keszler Gyula, polgármester

II. 2014. évi költségvetés módosítása
               Előadó: Keszler Gyula, polgármester

III. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

IV.  A Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
rendelet módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

V. A falugondnok beszámolója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

VI. Belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

VII. A polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő
társulások 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

VIII. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

IX.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Bűnmegelőzési  és
Közbiztonsági Koncepciója
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

X. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

XI. Mindszentkálla 4. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

XII. Vegyes ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I. Közrendvédelmi beszámoló

Keszler Gyula, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Domonkos Zsoltot,
kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat? 

Domonkos Zsolt, hadnagy: Mindszentkálla nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések
közé, bár a nyári szezonban itt is megemelkedik a turista forgalom. Ez a település a bűnügyi
helyzet  tekintetében  az  elmúlt  öt  évben  a  legjobb  eredményeket  hozta,  hiszen  a
bűncselekmények  tekintetében,  ha  megnézik  a  beszámoló  mellékletét  képező  táblázatot,
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mutatja, hogy 2010. és 2014. között, 2014. évben történt a legkevesebb bűncselekmény, azaz
három  darab.  Egyébként  folyamatos  csökkentés  mutat  ez  elmúlt  évekhez  képest.  Ez
mondható  el  egyébként  a  tulajdon  elleni  szabálysértések  tekintetében  is,  hiszen  tulajdon
elleni szabálysértés mindösszesen kettő történt a településen. Ez csökkenés a 2013-as évhez
képest. A közrend elleni és a vagyon elleni bűncselekmények száma pedig 1-1 darab volt.
Úgy gondolja, hogy ez nem csak a rendőrségnek köszönhető, hanem a településen lakóknak
is, illetve a kialakult együttműködésnek. Nemrég volt itt lakossági fórumon, ahol említette a
19 megyés programot, itt is szeretné ezt egy kicsit részletezni, hogy mit is foglal ez magába.
Az Országos Rendőrfőkapitány úr még a tavalyi év június elsejétől elrendelte valamennyi
megyére,  19  megyére  ezt  a  programot,  ennek  az  volt  a  lényege,  hogy  a  meglévő  napi
szolgálatok felett plusz megerősítő erőként valamennyi településen legyen rendőr és ők vagy
gépkocsizó szolgálatot látnak el, vagy pedig gyalogosan teljesítenek szolgálatot, és nem csak
a település frekventált helyein, hanem a pincék, nyaralók környékén, azokban az utcákban
amik a településen kívülre esnek. Ezzel kapcsolatban pozitív visszajelzést kaptak a lakosság
részéről.  Ez  a  program  február  28-ig  tartott,  de  az  Országos  Rendőrfőkapitány  úr  ezt
meghosszabbította  június  30-ig,  legalább  addig  számítani  lehet  arra,  hogy  a  meglévő
szolgálaton  felül  további  rendőrök  jelennek  meg  a  településen  és  esetleg  beszélgetnek  a
településen élőkkel. Mindszentkállán a tavalyi évben nem történt egyetlen egy baleset sem.
Az igazgatásrendészeti  rész  annyira  nem izgalmas,  itt  inkább  a  körzeti  megbízottnak  jut
szerep,  a  településen  élő,  fegyvertartási  engedéllyel  rendelkezők  ellenőrzését  foglalja
magába, ez az egész év során folyamatosan zajlik. A tavalyi évben meghatározott célokat, ő
úgy gondolja, hogy nagy részben elérték a település tekintetében, elégedettek viszont egészen
addig  nem  lehetnek,  amíg  egyetlen  egy  jogsértés  is  van.  Szeretné  megköszönni  az
önkormányzat és képviselő-testület segítségét, amivel a munkájukat támogatták. 

Németh László alpolgármester úr 16:20 órakor megérkezett.

Keszler Gyula, polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést. Kérdése, hozzászólás van-e
ezzel kapcsolatban valakinek? Annyit szeretne hozzátenni, hogy mind az önkormányzatnak,
mind a lakosságnak jó a kapcsolata a rendőrséggel és bízik benne, hogy ez az elkövetkező
időszakban is így marad. Először furcsa volt az itt lakóknak a fokozott a rendőri jelenlét, de
aztán megszokták és kifejezetten örültek is neki és pozitív visszajelzések érkeztek feléjük.
Szeretné megköszönné a rendőrség munkáját. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, aki a
rendőrség beszámolóját el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Közrendvédelmi beszámolóról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság
közrendvédelmi beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja.
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Keszler Gyula,  polgármester: A lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatokról  szóló
jelentést kell elfogadni. Az anyagot mindenki megkapta. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek
észrevétele? Amennyiben nincs, aki a jelentést el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

II. 2014. évi költségvetés módosítása

Keszler  Gyula,  polgármester:  Az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Kérdezi  az  anyag
készítőjét kívánja-e kiegészíteni a leírtakat? 

Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nem.

Keszler  Gyula,  polgármester: Kérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  kérdése,
hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, aki a költségvetés módosítását el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

III. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Keszler Gyula, polgármester:  Az anyagot mindenki megkapta. Kérdezi az anyag készítőjét
kívánja-e kiegészíteni a leírtakat?

Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nem.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, kérdése, hozzászólása van-
e valakinek? Amennyiben nincs, aki a zárszámadást el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat,
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete Mindszentkálla Község Önkormányzata 2014. évi
zárszámadásáról

IV. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Keszler  Gyula,  polgármester:  Az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  A  módosításra
jogszabályi  változások  miatt  került  sor.  Kérdezi  a  jegyzőség  munkatársát,  kívánja-e
kiegészíteni a leírtakat?

Takács Katalin,  igazgatási  csoportvezető: Az előterjesztésben leírtak szerint  három okból
van szükség a módosításra,  az egyik a kormányzati  funkció kódok változása, és ezt át kell
vezetni az SZMSZ-ben, a másik a hatáskörök aktualizálása, a szociális rendelet újra alkotása
miatt,  a  harmadik  pedig  a  kihirdetés  napjával  kapcsolatos  javaslat,  a  kifüggesztést  követő
ötödik nap helyett kettő nap legyen, mert ez gyorsítaná az ügyintézést. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  szépen  a  kiegészítést.  Kérdezi  a  testület  tagjait,
kérdése, hozzászólása van-e ezzel kapcsolatban valakinek? 

Németh László, alpolgármester: Ő csak azért szeretne szólni, mert az elmúlt ülésen ő vetette
fel, hogy a munkatervben szerepel az SZMSZ felülvizsgálata. Ő is észrevette, hogy a szociális
rendelet nincs összhangban az SZMSZ-el, de akkor ez most megoldódik, a másik pedig, hogy
ami miatt felvetődött a rendelet felülvizsgálata, azok eddig sem szerepeltek benne, úgy hogy
szerinte, ha ezeket a párhuzamokat most rendezik, akkor nem kell sok mindent változtatni az
SZMSZ-ben. 

Keszler Gyula, polgármester: Köszöni szépen. Kérdése, hozzászólása van-e még valakinek
ezzel  kapcsolatban?  Amennyiben  nincsen,  aki  az  SZMSZ  módosítását  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(X.1.)

önkormányzati rendelete módosításáról

V. A falugondnok beszámolója

Keszler  Gyula,  polgármester:  Az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Kérdezi  az  anyag
készítőjét, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat? 
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Fekete Imre, képviselő: Mindenki megkapta, ha valakinek kérdése van arra szívesen válaszol.

Keszler  Gyula,  polgármester: Akinek  kérdése,  hozzászólása  van  a  beszámolóval
kapcsolatban kéri most tegye fel.

Németh  László,  alpolgármester: Nem  kimondottan  a  falugondnoki  szolgálatról  szeretne
kérdezni, de a falugondnok megjelölte, hogy hány éves az autó, és az autó milyen szolgálatot
teljesít.  Látott  az  interneten  egy olyan  hirdetést,  ami  intézményeknek,  önkormányzatoknak
adott esetben száz százalékos támogatottsággal személy gépkocsi vásárlásra nyújt lehetőséget.
Ő úgy gondolja, hogy amennyiben lehetséges az, hogy az idősek otthona, mint intézmény egy
ilyen személygépkocsihoz nulla forintért hozzájuthasson, akkor lehet, hogy érdemes lenne egy
kicsit foglalkozni  a kérdéssel.

Keszler Gyula, polgármester: Köszöni szépen. Meg szeretné jegyezni, hogy a vegyes ügyek
keretében tervezte ezt megtárgyalni,  hiszen megjelent a falugondnoki autók cseréjéről szóló
rendelet.  Annyit  szeretne elmondani, hogy néhány éve is hasonló módon cserélték az autót,
hasonló rendelet tervezet jelent most meg, van lehetőség, ami egy kicsit nehezítés itt, hogy az
áfával rendelkezni kell, utófinanszírozott pályázatról van szó, tehát mindenki úgy készüljön,
hogy  ennek  megfelelően  alkossanak  majd  véleményt  a  vegyes  ügyekben.  Visszatérve  a
falugondok beszámolójához, azzal kapcsolatban kérdése, észrevétele van-e valakinek? 

Marton Éva, intézményvezető: Ő csak köszönetet szeretne mondani a falugondnoknak, hogy
az intézménynek a mindennapjaiban intenzíven részt vett és bármikor számíthattak rá. Reméli
a jövőben is ugyanígy fog működni a kapcsolat és bízik benne, hogy a polgármester úr is hozzá
járul ahhoz, hogy a falugondnok a továbbiakban is részt vegyen az intézménnyel kapcsolatos
ügyek intézésében.

Keszler Gyula, polgármester: Köszöni szépen. A támogatásról pedig továbbra is biztosítja az
intézményt.  Annyit  szeretne  hozzátenni,  hogy  a  falugondnoki  munkával  teljesen  meg  van
elégedve, a településen élőktől is pozitív visszajelzéseket kap erről. Az elmúlt években jelentős
átalakuláson  ment  át  a  falugondnoki  szolgálatnak  a  településen  végzett  tevékenysége.  A
beszámoló  tükrözi,  hogy  a  falugondnok  két  alakalommal  megy  rendszeresen  gépkocsival
Tapolca irányába és végzi  azokat  a teendőket,  amik  részben az otthon,  részben a  lakosság
bevásárlásának,  gyógyszer  beszerzésének  az  igényeit  elégíti  ki  és  nagyon  aktívan,  illetve
nagyobb  részben  a  település  üzemeltetése,  fenntartása  a  település  kép  megjelenítése  az  a
falugondnoki  feladatokhoz  csúszott  át  és  ez  egy  kicsit  nagyobb  hangsúlyt  is  kapott,  ha
belegondolnak  az  elmúlt  évek  alatt  néhány  feladat  azért  kiszerveződött  a  falugondnoki
szolgálat  munkájából,  mind  a  szociális  étkezőknek  az  ebéd  szállítás,  mind  a  családok
látogatása,  hiszen  ezeket  a  feladatokat  valamilyen  más  formában,  más  közreműködő
szervezetekkel látták el. Viszont meggyőződése, hogy a jelenlegi helyzetben a feladataikat a
településen jelentkező feladataikat, csak így tudják ellátni és az, hogy a település zavartalanul,
zökkenőmentesen működik és ezt  a faluképet  mutatja,  jelentős szerepe van a  falugondnoki
szolgálatnak,  személy szerint  a falugondnoknak, amit  ő itt  szeretne megköszönni.  Kérdése,
hozzászólása van-e valakinek?  Amennyiben nincs,  aki a falugondnok beszámolóját  el  tudja
fogadni, 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

42/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnok  beszámolóját
tudomásul veszi és elfogadja.

VI. Belső ellenőrzési jelentés

Keszler Gyula, polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta.  Kérdése, hozzászólása
van-e  ezzel  kapcsolatban  valakinek?  Amíg  gondolkodnak  addig  elmondaná,  hogy  több
ellenőrzés is volt az elmúlt időszakban, ami érintette az önkormányzatot és az Idősek Otthonát
is. Ő büszke arra, hogy itt  jelentősebb dolgot nem tártak fel,  nem kellett  olyan intézkedési
terveket csinálni, ami például a feltárt hiányosságokat kellene, hogy kiküszöbölje. Ő köszöni
azoknak a szakembereknek a  munkáját,  akik  ehhez hozzájárultak.  Kérdése  valakinek ezzel
kapcsolatban?   Amennyiben  nincs,  aki  a  belső  ellenőrzési  jelentés  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon. 

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

43/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

a  2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2014.  évben  Mindszentkálla
Község  Önkormányzatánál  végzett  ellenőrzésekről  szóló  jelentést  tudomásul  veszi  és
elfogadja azt.

VII.  A polgármester  beszámolója  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások
2014. évi tevékenységéről

Keszler  Gyula,  polgármester:  Az  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Az  előterjesztésben
megfogalmazódik, hogy az önkormányzat három társulásban vesz jelenleg részt, Köveskál és
Térsége Óvoda Társulás,  Szentbékkálla  és Mindszentkálla  Szennyvíz  Társulás és a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás. Az Óvoda Társulásban azt kell hogy mondja, hogy jelenleg
nincs gyermek aki a településről járna oda, ugyan részt vesz a társulási üléseken és elmondja,
ha  van  véleménye,  de  érintettsége  a  településnek  az  Óvoda  Társulásban  most  nincsen.  A
Szennyvíz  Társulásban  is  most  már  az  utómunkálatok  folynak,  a  beruházás  lezajlott,  jelen
helyzetben  a  pénzügyi  elszámolások  mennek,  tájékoztatásul  szeretné  elmondani,  hogy
Mindszentkállát  ez  úgy  érinti,  hogy  gyakorlatilag  az  Ltp  szerződések  jelentős  része
visszafizetésre került, akiknek még ilyen szerződése van, azoknak május, június hónapokban
lejár és az azt követő kilencven nap múlva lehet majd az önkormányzatnak pénzéhez jutni. Az
anyag leírja, hogy ezek a társulások hányszor üléseztek, milyen napirendekkel, ő ebbe nem
kíván belemenni. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak a munkájában szintén részt
vesznek, a tanács üléseken rendszeresen képviseli  a települést,  illetve az egyetlen bizottság
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munkájában is részt vesz. Ami a társulásban érintett az intézmény fenntartás, a Nyárfa utcai
épületnek  a  fenntartása,  erről  el  szeretné  mondani  emlékeztetőül  csak,  hogy  33-ad  rész
tulajdona van  az  önkormányzatnak,  a  települések  egyforma  módon  bírnak tulajdon  résszel
ebben az épületben. Az épület kihasználtságában lehetne jobb eredményeket  is elérni,  jelen
helyzetben nincs több igény a bérleményekre, mint ami működik az intézményben, az utóbbi
időben Tapolca Város Önkormányzata inkább ingyen adta a helyiségeket, azért, hogy az épület
állaga ne romoljon. Egyrészt ebben érintettek, másrészt a háziorvosi ellátásban és harmadrészt
a gyermekvédelem, családvédelem területét látja még el ez a társulás. Ő úgy gondolja, hogy
mind  a  gyermekvédelem,  mind  a  családvédelem  területén  nem merültek  fel  problémák,  a
társulás  elvégezte  azokat  a  teendőket  amiket  vele  szemben  igényként  az  önkormányzat
támasztott, a munka társai rendszeresen megfordulnak a településen és itt még a későbbiekben
a beszámolójukkal is találkoznak. A háziorvosi ellátással kapcsolatban talán a legérzékenyebb
pont ez a terület,  az önkormányzat  ugye tudják, hogy azon felül amit az OEP biztosít  még
hozzájárulást  kell  fizetni  lakosságarányosan.  Az  elmúlt  időszakban  történt  az  ügyeletes
doktorok óradíjában emelés. Most nem közvetlenül az orvosokkal vannak kapcsolatban, hanem
a kórházzal, hiszen ez az ügyelet a kórházba szerveződik be. Nagyobb gond nélkül működik,
kisebb problémák azért akadnak, most éppen átalakulóban van. Kérdése, hozzászólása van-e
valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az előterjesztésben szereplőket el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.  

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

44/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat részvételével működő társulások 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról

 
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az
Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2014.  évben  folytatott  tevékenységéről
tudomásul veszi és elfogadja. 

VIII. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata

Keszler Gyula,  polgármester:  Szeretné  felkérni  Takács  Katalint,  hogy mondja  el  egy pár
gondolatban, hogy miért is van erre szükség. 

Takács  Katalin,  igazgatási  csoportvezető: Az  önkormányzat  feladata,  hogy  rendeletben
megállapítsa a temetővel kapcsolatos díjakat, ennek négy fajtája van és a jogszabály szerint
ezeket  a díjakat  évente felül  kell  vizsgálni,  hogy a Képviselő-testület  kívánja-e módosítani
vagy maradjanak úgy, ahogy a korábbiak szerint voltak. Lényegében erről van szó. 

Keszler Gyula, polgármester: Köszöni szépen. Ennek megfelelően szól a határozati javaslat
is, melynek A pontja, hogy a díjakat nem kívánja módosítani, illetve a B pontja, hogy a díjakat
az  alábbiak  szerint  kívánja  módosítani.  Kérdése,  hozzászólása  van-e  valakinek  ezzel
kapcsolatban?  Megvallja,  hogy  ő  a  maga  részéről  nem  tenne  arra  javaslatot,  hogy
módosítsanak a díjakon. Csak tájékoztatásként mondaná, hogy a jelenlegi rendelet szerint egy
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egyszemélyes felnőtt sírhely megváltása 8.000 forint, egy kétszemélyes 12.000 forint, a sírbolt
megváltása 100.000 forint. A temető alapvetően rendben van, nem sokára elkészülnek azok a
dolgok is, amik a temetőben való mozgást egy kicsit jobban szem elé helyezik, és folyamatban
van egy temetőtérkép készítés belső használatra. 

Szép László, képviselő: Szerinte se emeljenek, maradjanak a régi díjak.

Keszler  Gyula,  polgármester: Aki  a  határozati  javaslat  A  pontját  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

45/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a temetőkről és a temetkezésről
szóló 11/2005. (XII. 23.)  önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos
díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

IX. Mindszentkálla Község Önkormányzat Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója

Keszler  Gyula,  polgármester:  Az  anyagot  mindenki  megkapta,  ismeri,  hiszen  több
alkalommal átbeszélték és véleményezték, illetve az elhangzott véleményeket a koncepcióba
be is építették. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

46/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
Koncepciót az előterjesztés szerinti elfogadja.
A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy az  elfogadásról  a  Rendőrkapitányságot
értesítse.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: május 20.
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X. Gyermekvédelmi beszámoló

Keszler Gyula, polgármester:  Az anyagot mindenki megkapta, ismeri. Ez minden évben a
testület  elé  kerül,  neki  az  az  észrevétele,  hogy  sajnos  minden  évben  kevesebb  gyerekről
beszélnek  és  nem  szeretné  megérni,  hogy  lassan  elfogyjanak  a  gyerekek.  Ami  viszont
egyértelműen pozitív,  hogy egyértelműen sem a gyerekekkel, sem a családokkal olyan fajta
probléma,  ami  azonnali  intézkedést  kívánna  nem  merült  fel.  A szakemberek  az  érintett
családokat látogatják, az iskolában a megfelelő szakemberek a gyerekekkel kapcsolatban, ha
olyan  van  megteszik  a  megfelelő  jelzéseket,  ő  nagyobb  gondot  itt  a  településen  sem  a
gyermekekkel sem a családokkal kapcsolatban nem lát.  Az anyag tartalmazza, hogy hányszor
voltak családlátogatáson. Köszöni a szakemberek munkáját,  és reméli,  hogy a jövőben sem
lesznek  nagy  problémák.  Kérdése,  hozzászólása  van-e  ezzel  kapcsolatban  valakinek?
Amennyiben  nincs,  aki  a  gyermekvédelmi  beszámolót  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon. 

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

47/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2015. május 31. 

XI. Mindszentkálla 4. hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Keszler Gyula, polgármester:  Az anyagot mindenki megkapta. Ez két részből áll, tartalmaz
egy vételi ajánlatot és tartalmaz egy pályázati kiírást és arról kell most dönteniük, hogy hogyan
tovább az ingatlan hasznosításával. Kérdezi Takács Katalint, hogy van-e kiegészíteni valója az
anyaggal kapcsolatban?

Takács Katalin, igazgatási csoportvezető: Igazából nincsen, mindent leírtak, ha kérdés van,
arra nagyon szívesen válaszol.

Németh László, alpolgármester: Ő azt gondolja, hogy a vételi ajánlat a 9 millióhoz képest
egy kicsit  alacsony.  Jómaga azt javasolja,  hogy az ajánlattevőt  tájékoztassák arról,  hogy az
önkormányzat 8 millió forintért hajlandó eladni az ingatlant, amire ő 6 millió forintos ajánlatot
tett, amennyiben ő a 8 millió forintot komolytalannak tartja, vagy nem tud erről esetlegesen
még tárgyalni az önkormányzattal, akkor pedig újra írjanak ki pályázatot 9 millió forintról.
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Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  szépen.  Másnak  valami  véleménye  ezzel
kapcsolatban?

Kiss János, képviselő: 8 millió forint alá egyelőre ne menjenek.

Szép László, képviselő: Szerinte se, aztán ha nem akkor írjanak ki új pályázatot, ahogy az
alpolgármester úr mondta.

Fekete Imre, képviselő: Ő is úgy gondolja, ha megkeresik az ajánlattevőt és felajánlanak neki
8 millió forintos vételárat várják meg, hogy mit reagál. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem 8
milliót, hanem 7,5 millió forintot ad érte és akkor már lehet vele tárgyalni.

Keszler  Gyula,  polgármester: Ő  az  alpolgármester  úr  által  mondottakat  tudja  támogatni,
keressék  meg  a  vételi  ajánlatot  tevőt  és  ajánlják  fel  neki  a  8  millió  forintos  vételárat,
határozzák meg, hogy mennyi időn belül kell neki erre válaszolni, ha nemleges a válasz, akkor
pedig újra írják ki a pályázatot. Mennyi idő legyen a válaszadásra?

Kiss János, képviselő: 15 nap.

Keszler Gyula, polgármester: Megfogalmazna egy határozati javaslatot. A Képviselő-testület
a vételi ajánlatot ami a Kossuth utca 4. hrsz-ú ingatlanra érkezett 6 millió forintos összegben
nem fogadja el, megkeresi a vételi szándékot benyújtót, az ingatlan árára 8 millió forintot ajánl
és 15 napon belül kéri nyilatkozni a vételi szándék megerősítéséről vagy attól való elállástól.
Ez így megfelel határozati javaslatnak?

Kiss János, képviselő: Ő azt szeretné kérdezni, ha 15 nap után azt mondja, hogy 7 millió,
akkor újra kezdődik a huzavona? Mert ha igen, akkor egy újabb ülés, újabb határidő, azt itt lesz
az ősz, a pályázat nem kerül kiírásra és így esélyük sincs arra, hogy azt az árat érvényesítsék. 

Németh László, alpolgármester: Ő úgy gondolja, ha a 8 milliós ajánlatra bármilyen módon
reagál, akkor a következő ajánlatból ők már tudni fogják, hogy komolyan gondolja a vételt,
vagy nem. Akkor már a következő ülésen el tudják dönteni, hogy foglalkoznak-e vele, vagy
kiírják a pályázatot újra.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdése, hozzászólása van még ezzel kapcsolatban valakinek?
Amennyiben  nincs,  aki  az  előbb  elhangzott  határozati  javaslatot  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.   

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

48/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla 4. hrsz.ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Mindszentkálla  4.  hrsz-ú
ingatlanra  benyújtott  6.  000.  000  Ft  összegről  szóló  vételi  ajánlatot  nem  fogadja  el.  A
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Képviselő-testület  8.000.000  Ft  összegről  szóló  ajánlatot  tesz  az  ajánlattevőnek,  mellyel
kapcsolatban  kéri,  hogy  15  napon  belül  értesítse  a  Képviselő-testületet  arról,  hogy  azt
elfogadja, vagy nem. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlat benyújtóját tájékoztassa.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2015. május 15. 

Keszler Gyula polgármester 17:00 órakor 5 perc szünetet rendel el.

17:05 a szünetnek vége.

XII. Vegyes ügyek

Keszler  Gyula,  polgármester:  Van  néhány  dolog,  amit  vegyes  ügyek  keretében  szeretne
megtárgyalni. Az egyik téma, hogy a településen elindult a polgárőrség, ennek keretében volt
már  egy  egyesületi  ülés,  ahol  a  polgárőrség  kimondta  a  megalakulást.  A megalakulással
kapcsolatos  dokumentumok  bekerültek  az  ügyészségre,  ahol  néhány  hiányosságot  találtak,
ezeket  a hiányosságokat  az egyesületnek pótolni  kell,  az  egyik  ilyen  a  székhely használati
engedély. Az egyesület a székhelyét a Petőfi utca 13-ba szeretné bejelenteni úgy ahogy ezen
címen van már néhány egyesület,  alapítvány bejegyezve.  Ezzel  kapcsolatban írt  kérelmet  a
polgárőr egyesület elnöke. A kérelem a következőképpen szól. Tisztelt Önkormányzat. A 2015.
február 1-jén megalakult Mindszentkálla Polgárőr Egyesület elnökeként kéréssel fordulok az
Önkormányzathoz.  Kérem,  járuljanak  hozzá,  hogy  az  Egyesület  a  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  tulajdonában  lévő  ingatlant,  Mindszentkálla,  Petőfi  u.  13.  székhelyként
használhassa.  A bírósági  bejegyzéshez  a  következő  okiratokra  lenne  szükségünk.  Székhely
használat jogcímét igazoló okirat, székhely használati engedély, amelyből kiderülne, hogy az
egyesület  milyen  jogcímen,  bérlet,  szívességi  használat,  jogosult  használni  a  székhelyként
feltüntetett  ingatlant.  A székhelyként  megjelölt  ingatlan  tulajdonjogát  igazoló  tulajdoni  lap,
valamint azzal fejezi be az elnök úr, hogy a székhely használatát  határozatlan időre kéri az
egyesület. A felsorolt hiányosságok közül ez az, ami a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik,
kérdezi a Katalint, hogy ebben miben tudja segíteni a munkájukat?

Takács  Katalin,  igazgatási  csoportvezető:  A  határozatot  arról  kellene  hozni,  hogy  a
Képviselő-testület  amennyiben  engedélyezi  a  székhely  használatát,  a  természetbeni
támogatásról megállapodást köt a Polgárőr Egyesülettel határozatlan időre. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  szépen.  Kérdése,  hozzászólása  van-e  ezzel
kapcsolatban  valakinek?  Ő  javasolja,  hogy  járuljanak  hozzá  a  székhely  használathoz,  a
szomszéd helységet azért alakították ki, hogy a településen működő egyesületek, alapítványok
tudjanak normális körülmények között tanácskozásokat, összejöveteleket tartani. 

Fekete Imre, képviselő: Ő nagyon örül annak, hogy végre megalakult a polgárőrség. 

Kiss János, képviselő: És akkor milyen jogcímen? Szíves használatként? Ennyivel szerinte ők
is hozzájárulhatnak.

Takács Katalin, igazgatási csoportvezető: Természetbeni támogatásként. 
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Keszler  Gyula,  polgármester: Ennek a  feltétele  annyi,  hogy évente  egyszer  beszámol  az
egyesület a testületnek a végzett tevékenységről. Aki egyetért azzal, hogy a polgárőr egyesület
székhely használatot kapjon a Petőfi u. 13-ban, kézfeltartással szavazzon.

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

49/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
Mindszetkálla  Polgárőr  Egyesület  a  Mindszentkálla,  Petőfi  u.  13.  szám  alatti  ingatlant
székhelyként  használja,  a  székhely használatot  természetbeni  támogatásként  és határozatlan
időre biztosítja.

Keszler Gyula, polgármester:  A következő téma az Ábrahámhegy térítési díjjal kapcsolatos
rendeletének  véleményezése.  Itt  arról  lenne  szó,  hogy a Társulási  Tanácsnál  elhangzott  az,
hogy a házi segítségnyújtást egy szociális társulás keretében hajtják végre, ott térítési díjakat
kell megállapítani, a térítési díj megállapítását Ábrahámhegy testülete rendeletbe foglalta, ezt a
rendeletet  kell  véleményezniük.  Ő  a  rendelet  tervezet  elfogadását  javasolja,  ebben  a
tervezetben az szerepel,  hogy milyen  térítési  díjak mellett  tudják az egyes  szolgáltatásokat
igénybe  venni.  A település  lakosság a  rendeletbe  foglalt  összegekkel  nem jár  rosszul,  nem
változtak  a  térítési  díjak.  Kérdése,  hozzászólása  van-e  ezzel  kapcsolatban  valakinek?
Amennyiben nincs, aki a rendelet tervezetet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

50/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások  térítési  díjairól  szóló  rendelettervezetet
megvitatta és az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Keszler Gyula, polgármester: A harmadik téma pedig, amit még vegyes ügyek keretében meg
szeretne  beszélni  az  a  tanyabusz  pályázat.  Megjelent  az  a  rendelet,  amely  szabályozza  a
tanyabuszok cseréjének, igénylésének a feltételeit és ez most válik aktuálissá. Hasonló módon
pályáztak pár éve a falubusz cseréjére. Ez a pályázat három kategóriát szabályoz, a mikrobusz,
terepjáró  és  a  harmadik  most  nem jut  eszébe.  Összeg  határokat  is  megjelöl,  hogy melyik
kategóriába,  hány  millió  forint  az  összeg.  Amit  tudni  kell  erről,  hogy  a  pályázat
utófinanszírozott,  az  áfával  rendelkeznie  kell  annak,  aki  ezt  igényli.  Annyit  azért  szeretne
elmondani,  hogy pár  éve,  amikor  cserélték  a  buszt,  elég  komoly  gondokat  okozott,  akkor,
amikor  még  valamivel  jobb  kondíciókkal  bírt  az  önkormányzat.  A  pályázati  ablak  úgy
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működik,  hogy egy összegben ki  kell  fizetni  a kereskedőnek az autót  és a  pályázati  ablak
nyitásakor lehet visszaigényelni az összeget, és az előző pályázatnál is legalább fél év telt el
mire visszakapták a megelőlegezett összeget. A hitelfelvétel még egyszerűbb lett volna, de nem
éltek azzal a lehetőséggel, mert más módon meg tudták oldani. Szeretne néhány gondolatot
elmondani.  Sokan  tervezik  a  falugondnoki  autó  beszerzését  a  pályázattal  kapcsolatban
szükséges egy testületi határozat, a határozatnak a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről kell
szólnia, a támogatásról szóló rendelet szerint. Kell, hogy rendelkezzen a testület két ajánlattal,
valamint ki kell választani, hogy milyen autót kíván beszerezni a testület és ezt meg is kell
indokolni. Mint ahogy már mondta, ez most május elején nyílik, tehát teljesen aktuális. Leírja a
tájékoztató anyag, hogy mi az, amit a támogatási kérelemhez el kell fogadni, fontos mérlegelni
azt, amit a jegyzőasszony küldött át, hogy csak a nettó kiadások a támogatottak, vagyis az áfát
biztosítani  kell,  valamint  azt,  hogy  utófinanszírozott  támogatásról  van  szó,  amit  az  előbb
mondott, tehát meg kell előlegezni a gépkocsinak az árát. Azok az önkormányzatok, akik ehhez
szabad forrással nem rendelkeznek nyílván kölcsönt kívánnak ehhez igénybe venni,  aminél
figyelni  kell arra, hogy ezen ügyletek fő szabály szerint engedély kötelesek nem szükséges
ugyan engedély a pályázat önerejének biztosításához, illetve a támogatás előfinanszírozásához,
igénybe vett adósságot keletkeztető ügylethez, de mivel ezek az esetleges ügyletek még nem
szerepeltek az év eleji adósságot keletkeztető a tárgyévben tervezett ügyletekről teljesítendő
adatszolgáltatásban,  így  ezekhez  is  szükséges  a  kormány  hozzájárulása.  A  2008-as
falugondnoki autó pályázatnál több önkormányzat által alkalmazott megoldás, mely szerint a
kereskedés  megelőlegezi  a  támogatás  összegét,  vagyis  a  vele  kapcsolatban  álló  bank  ezt
kölcsönként biztosítja is adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. A likvid hitelre vonatkozó
szerződés köthető engedély nélkül is, a likvid hitelnek azonban naptári éven belül le kell járnia,
ami tekintettel a kifizetési kérelmek várható beadási idejére, és az eljárási határidőre kérdéses,
hogy  biztosítható-e.  Tehát  röviden  ennyit  szeretett  volna  tájékoztatásként  elmondani.
Véleménye ezzel kapcsolatban valakinek?

Németh László, alpolgármester: Ő annyit szeretne kérdezni, hogy az a mondat jelenti azt,
hogy nem kapja meg a költségvetési szerv az áfát, hogy a támogatás számításának az alapja az
összes nettó elszámolható kiadás? Mert egyébként az van odaírva, hogy a mikro és kisbusz
esetében kevesebb mint 8 millió forint pluszt áfa. 

Keszler Gyula, polgármester: Ő azt tudja mondani, amit hat évvel ezelőtt csináltak, arról volt
szó,  hogy  rendelkezni  kellett  az  áfával,  utána  a  kocsit  a  kereskedőtől  el  tudták  hozni.  A
gyakorlatban ez úgy zajlott le, hogy ki kellett fizetni a gépkocsi teljes vételárát és a kifizetett
vételárat  a  pályázati  rendszerbe,  amikor  az  úgynevezett  pályázati  ablak  nyitva  volt,  akkor
tudták visszaigényelni, akkor jutottak vissza a pénzükhöz, ami körülbelül hat hónapos időszak
volt. Jelen helyzetben az önkormányzat, és ezt kell mérlegelniük, hogy nekik van most egy hat
éves  buszuk,  talán  a  falugondnoki  beszámolóban  is  az  szerepelt,  hogy ez  egy jó  műszaki
állapotban lévő autó, 85.000 kilométer van ebben a gépkocsiban ez az egyik, a másik pedig,
hogy  az  önkormányzat  a  csatornázás  kapcsán  önerőből  visszafizette  a  lakossági  takarék
betétekkel kapcsolatos hitelállományát, pont azért hogy ne legyen hitele az önkormányzatnak.
Jelen helyzetben közel két millió forint van kint, amik várhatóan május-június hónapban járnak
le és az azt követő kilencven nap után kerül sor a kifizetésekre, tehát azt kell, hogy mondja,
jelenleg a számlájukon túl sok pénz nincs. Az egyik oldalon jó lenne a csere, mert megoldanák
hosszútávon a gépkocsi gondját, problémáját, a másik oldalon fel kell tegye magának a kérdést,
hogy adott esetben most ez-e a legfontosabb gondjuk, problémájuk-e, meg van-e az anyagi
fedezetük, ami azért szükséges ehhez. 

Kiss János, képviselő: Mit értenek a két javaslaton? 
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Keszler Gyula,  polgármester: Két  árajánlat.  Ezek a  gépkocsik  rendelkeznek  egy listával,
hogy  milyen  kötelező  felszereltséggel  kell  rendelkezniük.  Ebben  nagyon  szigorú  előírások
vannak és a hírekben lehet azt hallani, hogy nagyon kevés szolgáltató cég tudja ezt teljesíteni.
A kormányrendelet módosításáról is lehetett hallani, talán éppen tegnap, vagy tegnap előtt, ő
úgy tudja,  hogy ez  a  kormányrendelet  megjelent,  vagy most  tervezik  megjelentetni,  ebben
műszaki  tartalom került  módosításra,  de most  nem biztos,  hogy ezt fel  fogja tudni sorolni.
Legutóbb el kellett látni ezeket a gépkocsikat mozgássérült feljáróval, kerekes székes rögzítő
pontotokkal, oldalsó belépővel, most úgynevezett ledes világítással is el kell őket látni például.

Németh László, alpolgármester: Neki az a véleménye, ha a rendelet alapján nekik az áfát ki
kell  fizetni,  akkor  fölösleges  tovább  beszélgetni  erről,  mert  azt  úgysem  tudja  kifizetni  az
önkormányzat.  Neki  viszont  az  a  kérdése,  hogy  az  áfát  tényleg  ki  kell  e  fizetnie  az
önkormányzatnak és a rendelet amit néztek, tényleg az önkormányzatokra vonatkozik e, mert a
kiírás az úgy kezdődik, hogy a pályázat 100%-os támogatottsággal bír. 

Szép László, képviselő: És ha beszámíttatják a mostani autót, annak az ára fedezné az áfát.

Fekete Imre, képviselő: Ez előtt is úgy csinálták.

Németh László, alpolgármester: Az egy másik verzió, de abszolút jó. 

Kiss János, képviselő: Mennyi lehet a piaci értéke az autónak?

Fekete Imre, képviselő: 3-4 millió forint között. 

Kiss János, képviselő: Az mind szép és jó, hogy el kell rajta gondolkodni, de lesz lehetőség a
közeljövőben  még  ilyen  pályázatra?  Mert  ha  még  hat  évet  kell  várni  esetleg  egy  újabb
lehetőségre, akkor már egy 12 éves autóval azért lesznek gondok. 

Németh László, alpolgármester: Ő nem biztos hogy habozna akkor, ha az áfa fedezhető a
jelenlegi gépkocsi árából. Viszont a plusz kiadásokkal kapcsolatban akkor is kell gondolkodni,
mert ahogy a polgármester úr említette, nem áll olyan jól anyagilag az önkormányzat. 

Keszler Gyula,  polgármester: Neki  azért  továbbra is  vannak aggályai  azzal  kapcsolatban,
hogy  veszélyezteti  az  önkormányzat  gazdálkodását,  de  azzal  valóban  nem  veszítenek,  ha
kérnek árajánlatot. A pályázattal ő az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében lehet, hogy
csak két év múlva foglalkozna. 

Szép László, képviselő: Ez az autó két év múlva biztos, hogy nem ennyit fog érni, a gépkocsi
árak  pedig  nem lefele  mennek,  hanem felfele  és  nincs  arra  biztosíték,  hogy két  év múlva
jobban fog állani az önkormányzat anyagilag. 

Keszler Gyula, polgármester: Megkéri az Imrét, hogy holnap menjen be Tapolcára és kérjen
árajánlatot, és ha szükséges akkor tartsanak holnap egy rendkívüli ülést. 

Németh László, alpolgármester: A polgármester úr azt mondta, hogy körülbelül május hónap
az, amikor azok a költségek, amik voltak visszafolynak.

Kiss János, képviselő: Nem májust követő kilencven nap.
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Németh László, alpolgármester: Jó, plusz kilencven nap, az májushoz számítva nyár vége,
jegyzőasszony azt mondta, hogy ennek a megvalósulása valószínűleg szeptember vége, akkor
az a kilencven napon túl van. Jegyzőasszony azt mondta, hogy várhatóan októbertől lehet kérni
a pénzt, ő azt gondolja, ha ez így van akkor biztos, hogy nem viszik át a következő évre. Akkor
viszont október, november és december az a három hónap, amivel gondolkodniuk kell, hogy
esetlegesen pénzhiány áll fent. 

Keszler Gyula, polgármester: Szerinte szerezzenek információkat, és utána üljenek össze.

Kiss János, képviselő: Szerinte a biztonság kedvéért kérjenek be akkor két helyről ajánlatot és
ha úgy döntenek, hogy mégis indulnak a pályázaton akkor már van miből választaniuk. 

Keszler Gyula, polgármester: Imre nézzék meg reggel a rendeletet,  kérjék a szakemberek
segítségét  ezzel  kapcsolatban,  nézzék  meg  hogy  melyik  település  az  aki  esetleg  nyújt  be
pályázatot. Aki ezzel így egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

 MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

51/2015. (IV. 29.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  tanyabusz
pályázat  benyújtásához  szükséges  információkat,  dokumentumokat  beszerzi,  és  azok
ismeretében dönt a pályázat benyújtásáról.

Miután egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el  Keszler  Gyula,  polgármester  az  ülést
17:55 órakor befejezettnek nyilvánította. 

Kmft.

Keszler Gyula Dr. Szabó Tímea
 polgármester         jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:         Takács Katalin
                                                                            igazgatási csoportvezető
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