
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 18-án
16:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Keszler Gyula polgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző
Marton Éva Zsuzsanna intézményvezető

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszönti  a  megjelenteket,  jegyző  asszonyt,  hivatal
munkatársait és intézményvezető asszonyt.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő jelen
van,  az  ülés  határozatképes.  Németh  László  alpolgármester  úr  jelezte  távolmaradását,
munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Javasolja  a  meghívóban  jelölt  napirendi  pontok  tárgyalását.  Kérdezi,  hogy  van-e  más
napirendi  pontra  vonatkozó  javaslat?  Amennyiben  nincs,  aki  elfogadja,  hogy  a  meghívó
szerinti napirendi pontokat tárgyalják, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

104/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

A 2015. november 18-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2015.  november  18-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
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1. A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása
     Előadó: Keszler Gyula polgármester

3. A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet megalkotása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelmi tárgyú 
    rendeletének megalkotása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődési   
    feladatok ellátásáról szóló rendelet újra alkotása 
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására    
    vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati   
    rendelet megalkotása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

8. Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati 
   rendelet véleményezése
   Előadó: Keszler Gyula polgármester

9. Mindszentkálla 826. hrsz. ingatlanra vételi ajánlata 
    Előadó: Keszler Gyula, polgármester

10. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői állásra ismételt     
      pályázat kiírása 
     Előadó: Keszler Gyula, polgármester

11. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

12. 2016. évi belső ellenőrzési terv
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

13. 2016. évi munkaterv elfogadása
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

14. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
      Előadó: Keszler Gyula polgármester
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Keszler  Gyula  polgármester:  Napirend  előtt  tárgyalnák  az  elmúlt  időszakban  hozott
határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést.  Megkapták  az  anyagot,  mely  részletesen
tartalmazza azokat a határozatokat, melyek az elmúlt időszakban végrehajtásra kerültek. Egy
dolgot kiemelne, mégpedig a gépkocsi vásárlása. A gépkocsi értékesítése megtörtént. Köszöni
mindenkinek a munkát, amit a gépkocsi vásárlás, illetve értékesítés és csere kapcsán adott.
Elég szűk pénzügyi mezsgyén mozogtak a gépkocsi cseréje kapcsán, és szükség volt egymás
erősítésére, egymás véleményének megismerésére. Köszöni a szakembereik segítségét, mert
néha úgy érezte, hogy elég szűk ösvényen haladnak, és elég könnyű lenne róla leszédülni.
Nagyon sok mindennek kellett ahhoz összejönni, hogy a gépkocsi cserét végre tudják hajtani.
El kellett tudni adni egy ingatlant, be kellett érkezni a vételárának. Tájékoztatásként elmondja,
hogy  a  vevő  azóta  sem  foglalkozott  az  ingatlannal.  A  birtokba  adás  megtörtént,  más
elfoglaltság miatt nem jelent meg az új tulajdonos. Sikerült eladni a gépkocsit,  melynek a
vételára  időben megérkezett,  azt  kell  mondja,  hogy amennyire  a  nyár  közepén  nem volt
pénzük,  úgy  minden  gond  nélkül  ki  tudták  fizetni  a  gépkocsi  vételárát.   A pénzügyes
kolléganő  feltöltötte  a  kifizetési  kérelmet  a  MVH-nak.  Ez  viszont  még  a  számlára  nem
érkezett meg. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, aki a lejárt határozatokról szóló jelentést 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

105/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I.  A 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi pénzügyes kolléganőt, jegyző asszonyt, hogy van-e
szóbeli kiegészítésük?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nincs.

Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: Nincs.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéshez kinek van észrevétele?
Jelentős módosítást hajtottak végre a költségvetésen. Részben az előző szóbeli kiegészítéshez
kapcsolódva, ingatlan eladásra, gépkocsi eladásra került sor. 
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Pappné Czilli Orsolya, pénzügyi ügyintéző: az ingatlan eladás már az előző költségvetési
módosításban  volt  benne.  A  falugondnoki  autót  tervezték  ide,  a  szociális  célú  tűzifa
támogatásra  kapott  összeget,  a  szociális  ágazati  kiegészítő  pótlék  összegét,  amit  a  szüreti
felvonulás  költségeihez  való  hozzájárulásként  kaptak  Szentbékkállától,  megelőlegezést,
illetve  a  közös  hivatalnak  átadandó  pénzeszközt,  ami  az  egyszeri  jutalmazást,  ami  a
pályázatok  elnyert  összeg.  Ezek  kerültek  a  bevételi  oldalra.  A kiadási  oldalon  pedig  az
otthonnak  átadandó  felügyeleti  támogatást  növelték  meg  1275  e  Ft-tal,  ami  az  állami
támogatás, az otthonnál kerül kifizetésre, mint személyi juttatások keretében. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  a  kiegészítést.  Kérdezi,  amit  az  adatszolgáltatás
címén kaptak megérkezett-e a számlára?

Pappné  Czilli  Orsolya,  pénzügyi  ügyintéző: Még  nem,  de  a  pályázati  kiírásban  úgy
szerepel, hogy november 19-éig fizetik ki. 

Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, vélemény a napirendi ponthoz?

Amennyiben  nincs,  aki  a  költségvetés  módosításáról  szóló  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

10/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása
     Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester:  Kéri  a  jegyző  asszony szóbeli  kiegészítését,  a  módosítás
lényegéről.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ez alapvetően a gyermekjóléti  és a családsegítési  feladatokkal
kapcsolatos  jövő  évi  jogszabályi  változással  van  összefüggésben.  Konkrétan  azzal,  hogy
eddig  valamennyi  önkormányzatnak  ellátási  kötelezettsége  volt.  2016.  január  1-től,  közös
hivatalok  esetén  a  székhely  önkormányzatnak  van  feladat  ellátási  kötelezettsége  a  többi
önkormányzat vonatkozásában. Erről beszéltek már, amikor legutóbb együttes ülés volt, akkor
valamennyi  testület  úgy  döntött,  hogy  azt  javasolja  Kővágóörsnek,  hogy  a  korábban  e
feladatot  ellátó  szolgálat  keretei  között  lássák  el  ezt  a  feladatot.  Mindszentkálla
vonatkozásában különösebb változást nem fog jelenteni, de a Tapolca Környéki Társulásnak
több olyan település is a tagja, ahol nem ilyen egységes a közös hivatal, ahol a korábbiakban
eltérő szolgálatok látták el ezeket a feladatokat. Valamennyi önkormányzat megküldte ezeket
a döntéseket a társulás részére, ez alapján dolgozták át a társulási megállapodást.
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Keszler  Gyula,  polgármester:  Köszöni  a  tájékoztatást.  Kérdezi,  hogy  van-e  az
előterjesztéssel kapcsolatos felvetés, kérdés?
A település életében ez különös változást nem jelent. 

Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztésben  szereplő  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

106/2015.(XI. 18.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű
Társulási  Megállapodást  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  3/8-6/2015.  számú
előterjesztésének megfelelően elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2015. november 20.

3. A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet megalkotása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester:  Az  előterjesztést  megkapták.  A  rendelet-tervezetet  két
dologgal kell kiegészíteni.  Az egyik, hogy meddig javasolják az igények benyújtását, illetve a
jogosultság  határát  kell  megállapítani.  Kéri  a  kérdéseket,  javaslatokat  az  előterjesztéssel
kapcsolatban.

Fekete Imre, képviselő: A tavalyi évben is volt már ez a szociális célú tűzifa támogatás. A
rászorulókat tudták támogatni. Tavalyi évben 57 e Ft volt a jövedelemhatár. Azok a személyek
fértek  bele,  akiknek a  jövedelme 57 e  Ft  alatt  volt.  Úgy gondolja,  hogy ezt  az  összeget
érdemes  lenne  kicsit  átgondolni.  Szeretnék-e,  hogy  esetleg  több  személy  is  beleférjen?
Meglátása, hogy talán célszerű lenne bővíteni.

Szép László, képviselő: Van-e ennyi tűzifa?

Fekete Imre, képviselő: A 18 m3 fát a rászorulók között kell a legigazságosabban elosztani.

Szép László, képviselő: Több igénylő lett volna, mint ami rendelkezésre állt.

Fekete Imre, képviselő: Akik tavaly kaptak, azok között már van olyan, aki nem fog kapni.

Kiss János, képviselő: Az a véleménye, hogy maradjon a 200 %-os határ. Ha kevesebb az
igénylő, akkor inkább adjanak többet. A másik pedig, ami felvetődött benne, - ezt jelezte is
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polgármester  úr  felé  –  hogy annak idején kapott  valaki  tüzifát,  ami  megmaradt,  aki  most
sajnos  elhunyt.  Az  a  véleménye,  hogy arra  kellene  valami  megoldást  találni,  hogy azt  a
famennyiséget, ami ott megmaradt, mivel hogy neki adták, ha visszaszállítanák, akkor azzal
lehetne növelni a kiadandó fának a mennyiségét.  Az önkormányzat  adta a személynek, és
elhunyt, mondhatják azt, hogy visszavehetik, a másik pedig azért is javasolná a visszavételt, a
temetési költségük csökkentése érdekében. Ezzel is tudnák a rászorulókat támogatni.

Keszler  Gyula,  polgármester: Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  most  szeretne  reagálni  a
képviselő úr felvetésére?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Később szeretne reagálni.

Fekete Imre, képviselő: Két dologról beszélnek.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem nyilvános, hogy konkrétan kinek adnak támogatást. Sem az
nem nyilvános, hogy kinek a temetési költségeit vállaljuk.  Ha ilyen kérdésről beszélgetnek a
továbbiakban, amíg nem reagálok, addig is általánosságban beszéljenek.

Fekete Imre, képviselő: A felvetés második részéről, úgy gondolja, hogy teljesen jogtalan, és
alaptalan lenne, ha a fát elhoznák. Most a mértékről kellene beszélni, mert a rendeletnek ez a
tárgya.

Keszler  Gyula,  alpolgármester: Javasolja,  hogy  maradjanak  a  napirendi  pontnál.
Maradjanak a rendeletnél, majd azt követően a képviselő úr felvetését vitassák meg. A két
dolog  szükséges,  hogy  szétválasszák.  Kérdezi,  hogy  elfogadja-e  a  képviselő  úr,  hogy  a
válasszák szét a két dolgot?

Kiss János, képviselő: Mennyiségileg ez egy és ugyanaz. Vegyék külön, akkor a zárt ülés
keretein belül beszéljék meg a fakérdést.

Keszler  Gyula,  polgármester: Két  dolgot  kell  kiegészíteni.  Kérelmek  benyújtásának
határidejére  javasolja,  hogy december  végi  határidő  állapítsanak  meg.  Javaslat  volt,  hogy
maradjon a tavaly alkalmazott jövedelemhatár, azaz a 200 %. Másik javaslat arról szólt, hogy
emeljék az összeget 250 %-os határra. 
Kérdezi jegyző asszonyt, hogy jól jár-e el, ha ezt összeget szavazásra teszi fel.

Aki úgy gondolja, hogy legkisebb öregségi nyugdíj 200%-ában határozzák meg a jogosultság
határát, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

107/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA
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A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezetben 
szerepeltetett jövedelemhatárról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásról 
szóló rendelet-tervezetben nem fogadta el a jövedelmi jogosultság feltételeként azt, hogy az 
egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

Keszler Gyula,  polgármester: A másik javaslat  a  250 %-os határ  lesz,  a  december végi
kérelem  beadási  határidővel.  Lehet,  hogy  így  több  idősnek  tudnak  segítséget  adni.  de  a
kockázata az, hogy az igények jelentősen megnőnek, a döntéssel nehéz helyzetbe kerülnek.
Legfeljebb 5 m3 fa adható. Összehasonlításként elmondja, hogy a tavalyi adat alapján 22 m3
tűzifát osztottak szét, az idei évben 18 m3 adhatnak ki.

Aki úgy gondolja, hogy legkisebb öregségi nyugdíj 250%-ában határozzák meg a jogosultság
határát, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

108/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezetben 
szerepeltetett jövedelemhatárról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásról
szóló rendelet-tervezetben nem fogadta el a jövedelmi jogosultság feltételeként azt, hogy az
egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.

Keszler Gyula, polgármester: Javasolja, hogy erről folytassanak vitát, a rendeletet le kell
zárni. Szeretné az érveket sorolni. Az 57 e Ft-tal, amit tavaly alkalmaztak, az egy olyan határ,
amivel  tényleg elég sok embert,  elsősorban az időseket  kizárták.  Szerencsére a  nyugdíjak
ennél a határnál már talán feljebb vannak. Ezeknél az embereknél olyan jelentős kiadások
vannak, mint gyógyszer és egyéb kiadások, amiket nem tudnak figyelembe venni, ily módon
az  időseik  egy  jelentős  részének  esélye  sincs  arra,  hogy  a  támogatásra  pályázzon,  mert
magasabb a nyugdíja. Ő ilyen érvek mellett tudja támogatni azt, hogy ezt a jogosultsági határt
emeljék fel, és azoknak a kisnyugdíjasoknak is legyen esélyük, akiknek a jövedelme elkerüli
az 57 e Ft-ot. A döntéshozó felelőssége, hogy ha emeljék az értékhatárt és szélesebbre tárják a
jogosultak körét, akkor esetleg kevesebb fát tudnak adni, vagy nem tudnak minden igényt
kielégíteni.  Ennek  ellenére  ő  amellett  érvelne,  hogy  a  határt  emeljék,  a  kockázatokat
bevállalva,  hogy  a  kisnyugdíjasok  jelentős  gyógyszerköltséggel  és  egyéb  kiadásokkal
rendelkezőknek  is  nyújtsanak  esélyt  arra,  hogy  be  tudják  adni  a  kérelmeket.  Kéri  a
javaslatokat.

Kiss János, képviselő: Ő 200%-ot javasol. Most kevesebb fát fognak kapni. Ha megemelik a
jogosultak számát, akkor kevesebbet fognak adni, mert több felé kell a fát osztani. Aki tényleg
rászorult, azon segítsenek.  
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Szép László, képviselő: Neki is ez a véleménye. Ha kevesebb a fa, és felemelik a lehetőséget,
hogy többen kérjenek, valóban az lesz, hogy nem érdemes oda vinni, mert jelentéktelen lesz a
famennyiség. 

Fekete Imre, képviselő: Kérdezi jegyző asszonyt, hogy most rendeletet kell alkotni?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen.  Ha nem tudnak rendeletet  alkotni,  akkor nem tudják ezt
támogatást kiosztani, és nem tudnak eleget tenni a kötelezettségnek. Akkor ezt a támogatást
vissza kell fizetni. Talán abba lehetne még belegondolni, ha van egy egyedülálló nyugdíjas,
neki a jövedelme 71250 Ft, az mennyire minősül magasnak. 

Kiss János, képviselő:  Az az egyedülálló, akinek 57 e Ft, az minek minősül?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az még alacsonyabb. Az is benne van a rendeletben, hogyan kell
mérlegelni  a  kérelmet  benyújtók  között.  Azt  is  nézzék,  ha  benyújtja  olyan,  aki  nem
egyedülálló,  57  e  Ft  az  egy főre  jutó  jövedelme  és  vannak  hárman,  az  mégis  csak  több
jövedelem, mint az egyedülállónak 70 e Ft. 

Kiss János, képviselő: Így ez nem egészen reális, mert a három főnek több a resziköltsége,
stb.
Igaz,  hogy  a  fűtésnél  a  három  emberre  jutó  egység  több.  Csak  fűtésre  ezt  nem  lehet
különválasztani.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Azzal egyetért, hogy a más költségek halmozódhatnak, ha több
tagú a család. De azt gondolja, hogy úgy sem lehet leegyszerűsíteni a kérdést, hogy az 57 e Ft
az elég.

Fekete Imre, képviselő:  Azért ülnek itt,  hogy a rendeletet  megalkossák.  Azért,  hogy meg
tudják alkotni a rendeletet - ha van arra lehetőség - visszavonja a javaslatát.

Keszler Gyula, polgármester: Arra van lehetőség, hogy a javaslatát visszavonja.

Akkor felteszi szavazásra a javaslatot a rendelet egészével kapcsolatban.
Aki a rendelet-tervezetben a december 31-i kérelem benyújtási határidőt, és a jogosultsági
határ 200 %-ban történő megállapítását elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról
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4. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelmi tárgyú 
    rendeletének megalkotása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula,  polgármester:  ezt  a  rendelet-tervezet  már  tárgyalták,  szerepelt  a  testületi
ülésen. A tervezet elkerült véleményezésre. Kéri a jegyző asszony tájékoztatását.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Megküldésre került akkor még a környezetvédelmi felügyelőségre,
most  kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  részére.  Ők nem
találtak benne jogszabályi kivetni valót. Volt javaslatuk, melyek a tervezetben dőlt betűvel
szerepelnek. Többek között  ez volt  az egyik  javaslat  ,  hogy a névváltozást tüntessék fel,
illetve  a  9.  §  (5)  bek-ben,  hogy  a  védett  területen  a  vegyszeres  gyomírtást,  csak  a
természetvédelmi hatóság által kiadott jogerős engedély birtokában végezhető. Biztos benne,
hogy ez központi szabályozásban benne van. 

Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, észrevétel a tervezettel kapcsolatban?

Fekete  Imre,  képviselő:  Véleménye,  hogy  a  tervezet  nagyon  széleskörű,  és  kiterjed
mindenre. Megfelel a település egészére.

Kiss János, képviselő: A védett területet a Nemzeti Park egészére értik?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Nem, a védett természetvédelmi terület az Mindszentkálla esetében
a település egész területe. Ez a kettő egybe esik.

Kiss  János,  képviselő:  Ezt  így  betartani  nem  lehet.  Szerinte,  ha  a  vegyszerhasználatot
előírják, csak azoknak a vegyszereknek a hatásfokának is olyannak kell lenni. Senki nem fog
kárpótolni senkit, mert csak azért termelt x mennyiséget, mert azt a vegyszert használta, amit
előírtak, holott nem volt hatékony. Szerinti ez a rendelet betarthatatlan. Helyi viszonylatban is
szó volt, a zöld területek, és a vizek védelme érdekében nem állnak a helyzet magaslatán.
Többször felvetődött, hogy a permetező gépeket nyílt vízből nem tölthetők. Ezek elő vannak
írva. Nem történik semmi. Mit fogadunk el, ha nem tudják betartatni.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: A permetezők feltöltését nem ebben a rendeletben szabályozzák.
Ha ez nincs itt, az akkor is tilos. Minek kellene történnie?

Kiss János, képviselő: többször szóltak a cégnek, és mégsem történik semmi.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Akkor a megfelelő hatóságnál jelzést kell tenni, hogy járjanak el.
Függetlenül attól, ha az ő hatáskörük is, a természetvédelmi területeknél az ezzel kapcsolatos
hatáskörök  tipikusan  a  környezetvédelmi  felügyelőséghez  tartoznak.  Nyilvánvaló,  hogy
egyetlen hatóság sem tudja azt megoldani, hogy minden egyes helyen kint álljon egy őre.

Keszler Gyula, polgármester: Jelzi, hogy az a felvetés, amit mond az jogos. Az említett cég
tulajdonosával beszélt,  és kérte két alkalommal is, hogy ezt a gyakorlatot szüntessék meg.
Többségében  a  vizet  úgy  szállítják,  és  nem  napi  gyakorisággal  viszik  a  nyílt  vízből.
Együttműködő volt a cég vezetője, hogy adott esetben a problémát megszüntessék, inkább a
dolgozón  múlik,  hogy  oda  visszamegy.  A  rendelet-tervezetben  van  olyan,  amire  lehet
hivatkozni.  A polgármesternek  is  több  lehetősége  van,  mert  tud  a  rendeletre  hivatkozni.
Kérdezi,  hogy  a  védett  terület  számára  lehet,  hogy  a  közigazgatási  határokon  belül  a
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hidrológiai A és B védterületet kell érteni, mely érinti a közigazgatási területük egy részét,
azokra a vegyszerezésre külön szabályok vannak. Ő ezt így értelmezte.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: De ez nem védterület, hanem védett természeti területként került
megfogalmazásra.  Az  meg  a  természetvédelmi  területet  jelenti.  Abban  a  hidrogeológiai
övezetekben szigorú szabályozás van. Itt meg engedély birtokában lehet vegyszerezni.

Kiss János,  képviselő: Az egész nemzeti  parkon ilyen szinten megvalósítható legyen, azt
nem tudja elképzelni. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:  Ez nem az ő szabályuk.  Ez a természetvédelmi törvényben is
benne van szerinte.

Kiss  János,  képviselő:  Ezt  valaki  megálmodta,  és  a  területen  élők  élhetőségét  figyelmen
kívül hagyták. 

Keszler Gyula, polgármester: További vélemény, hozzászólás?

Fekete Imre, képviselő: Hallgatva az előzőeket, úgy gondolja, hogy jó szándékkal próbálnak
ilyen megalkotni.  Szeretnék védeni  a  környezetüket.  El  kell  választani  attól,  hogy az  élő
vizekből viszik a vizet. Arra oda kell jobban figyelmi.

Kiss János, képviselő: Csak a betarthatóságával nem ért egyet. 

Keszler  Gyula,  polgármester: A javaslata  az,  hogy  a  9.  §.  (5)  bekezdése  az,  amivel
kapcsolatban felvetődtek ellentmondások. Elfogadják-e azt a javaslatot, - hogy amennyiben
ha csak ez okozza a vitát –  az előterjesztést elfogadják azzal, hogy bízzák meg a jegyző
asszonyt, hogy a következő ülésre ennek nézzen utána, és tisztázza ezt a pontot? Amennyiben
ez a pont módosításra szorul, akkor javasolja, hogy később módosítsák a rendeletüket. 

Aki az elhangzottak alapján 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

12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

5. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődési   
    feladatok ellátásáról szóló rendelet újra alkotása 
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Hasonlóan az előző napirendi ponthoz, szerepelt már testületi
ülésen. Azt követően kiegészítésre került. Az előterjesztésben jelölve vannak azok, melyek az
anyagba bekerültek. Kéri a véleményeket.
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Meghatározásra kerültek már a nyitvatartási idők. Állami támogatást kapnak, és szabályozva
van, hogy a hét egyik hétvégi napján nyitva kell lenni. Ennek megfelelően alakították a nyitva
tartását. Meghatározták azokat a szervezeteket, akikkel együttműködésük van. 

Fekete  Imre,  képviselő:  Úgy  látja,  hogy  Mindszentkálla  településen  nincs  lemaradás.
Mindenki megkapja a kultúrát, amire a lakosoknak részéről igény van.

Keszler Gyula, polgármester: Aki az előterjesztéssel egyezően a rendelet-tervezet 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

13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Keszler Gyula, polgármester: Határozati javaslatban van szabályozva a nyitva tartás napok
lebontva. Aki a 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

109/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

Könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejéről

Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

a.) a könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő Zárva

Kedd Zárva

Szerda 16.00 – 19.00

Csütörtök Zárva

Péntek 16.00 – 19.00

Szombat 17.00 – 19.00

Vasárnap Zárva

b.) a Faluház közösségi színtérre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg:

Hétfő 8.00 – 12.00

11



Kedd 8.00 – 12.00

Szerda 8.00 – 12.00

Csütörtök 8.00 – 12.00

Péntek 8.00 – 12.00

Szombat 8.00 -  12.00 Minden hónap utolsó szombatján 18.00 – 21.00

Vasárnap Zárva

A Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  határozatot  az  Eötvös  Károly
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet részére küldje meg.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: 2015. november 30.

6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására    
    vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatban érkezett pályázat elbírálása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula, polgármester:  ez az a napirendi pont, ami rengeteget szerepelt a testületi
üléseket.  Többször  kiírták  a  pályázatot,  a  pályázatra  nem  érkezett  pályázat.  Kivéve  a
legutóbbi esetben, amikor végre sikeres volt a pályáztatás. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző: E  vonatkozásban  Mindszentkálla,  Szentbékkálla,  Köveskál  és
Balatonhenye egy cipőben járt, mert ezekre a településekre nem volt pályázó. Ennek az az
oka, hogy távolabb esnek ezek a települések a szennyvízteleptől, így költségesebben látható el
ez a szolgáltatás. Talán sikerül lezárni ezt a folyamatot ezzel a pályázattal, ami benyújtásra
került, egységesen erre a négy településre.

Keszler Gyula, polgármester: Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Hosszú időszakon
vannak túl. Többször kaptak észrevételt a törvényességi részről. Köszöni a hivatal munkáját,
hogy a szennyvizet befogadják egy közelebbi befogadó helyre, mert csak a vállalkozó tudja
ezt vállalni. A településről a szennyvizet Nagyvázsony felé kellett volna szállítatni. Végső
megoldás az lesz, amikor a köveskáli tisztítóba tudják vinni. 

Kiss János, képviselő: Miért nem lehet a köveskáli szennyvíztisztítóba szállítani?

Keszler  Gyula,  polgármester: Még  műszaki  dolog  akadályozza  ezt.  A Bakonykarszttal
amikor beszéltek,akkor arról volt szó, hogy amíg ezt nem tudják megoldani addig Révfülöpre
szállítják.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Azért is írták ki egy évre a pályázatot. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Aki  a  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

110/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltató kiválasztásáról

1./  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  folyékony  hulladék
elszállítására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, a nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  közszolgáltatási
szerződéstervezet elfogadja.

2./  A Képviselő-testület  felhatalmazza a  Polgármestert,  hogy a közszolgáltatási  szerződést
Szabadi Péter egyéni vállalkozóval (8283 Káptalantóti, Dózsa György u. 4.) megkösse.

3./  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  további,  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidők: 1./ azonnal

          2./ legkésőbb 2015. december 10.
         3./ folyamatosan

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati   
    rendelet megalkotása
    Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula, polgármester:  Nem csak pályázatot kellett kiírni,  a pályázót elfogadni és
szerződést  kötni,  hanem  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezeléséről
önkormányzati rendeletet alkotni. A rendelet-tervezettel kapcsolatban kéri a véleményeket.

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezt a tervezetet már véleményeztették a felügyelőséggel, amikor a
törvényességi észrevétel érkezett, annak tárgya ennek a rendeletnek a hiánya volt, ezt pedig
akkor tudják elfogadni, ha van szolgáltató. 

Keszler Gyula, polgármester: Észrevétel, kérdés a tervezettel kapcsolatban?
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

14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről 
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8. Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013.(VIII.14.) önkormányzati 
   rendelet véleményezése
   Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a jegyző asszonyt, hogy mondja el, hogy mi ennek a
véleményezésnek a lényege, és miért kellett, hogy sor kerüljön rá. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző: Az étkezési térítési díjáról a köveskáli önkormányzat, mint gesztor
önkormányzat  alkot  rendeletet.  Viszont  a  tagönkormányzatoknak  véleményezni  kell  a
rendeletet, avagy a módosítását is. Konkrétan módosítási igény merült fel amiatt, mert van
egy  kisgyerek,  akinek  diétás  étkezést  kell  biztosítani.  A térítési  díj  az  étel  nyersanyag
normájának  megfelelő  összeg,  emiatt  kellett  módosítani  a  rendeletet.  Ez  nem  érinti
Mindszentkállát.

Keszler  Gyula,  polgármester:  Aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

111/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 9/2013. (III.14.)
önkormányzati rendelet véleményezéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint a
Köveskál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.  (III.14.)  önkormányzati  rendelete
módosításával és azt elfogadásra javasolja.

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

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: azonnal

9. Mindszentkálla 826. hrsz. ingatlanra vételi ajánlata 
    Előadó: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester: Legutóbbi testületi ülésen már szerepelt ez a napirendi pont.
Akkor a testület úgy foglalt állást, hogy az ajánlott áron nem kívánja értékesíteni, hanem egy
új árat jelölt meg. A döntésről ügyvéd urat, és a vételi ajánlatot tevőt értesítették. Erre érkezett
az  ajánlattevő  levele,  melyet  előterjesztésként  megkaptak.  Levél  lényege  az,  hogy  az
ajánlattól  nem kíván elállni,  úgy gondolja,  hogy az az ár a  gyakorlatnak megfelelő.  Nem
ingatlanspekulációként  akar telket vásárolni. 

Kiss János képviselő 17:00 órakor kiment az ülésről, így a képviselő-testület 3 fővel van jelen.
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Keszler  Gyula,  polgármester:  Hanem  az  ingatlanába  beékelődő,  jelenleg  műveletlen
területet  kívánja  megvásárolni.  Olyan  jellegű  javaslat  is  van,  hogy  az  ő  vételára  és  az
önkormányzat vételára közötti különbséget a település egyéb irányú támogatására fordítaná.
Az ügyfelet tájékoztatta, hogy ma testületi ülés lesz, aki jelezte, hogy nem tud jelen lenni.
Hosszú  távra  tervez  a  településen,  komolyan  gondolja,  hogy  együtt  kíván  működni,  a
szőlőtelepítést saját erőből kívánja finanszírozni. Kéri a véleményeket.

Fekete  Imre,  képviselő: Javasolja,  hogy  át  kellene  beszélni  újból  ezt  az  ajánlatot.  A
különbözetet a falu hasznára fordítani. Talán megfontolandó lenne, hogy el kellene fogadni az
ajánlatát. Látták ezt a területet, teljesen műveletlen ingatlan. Ha értékesíteni kívánnák, akkor
sem venné meg senki, mert egy beékelődött, műveletlen terület. 

Kiss János képviselő 17:03 órakor visszaérkezett, így a képviselő-testület 4 fővel van jelen.

Kiss János, képviselő:  Próbáljanak meg kompromisszumos megoldást keresni. Engedjenek
ők is, de akkor ő is emelje az árat.

Fekete  Imre,  képviselő: Leírta  egyértelműen  a  levelében,  hogy nem kíván  eltérni,  de  a
különbözetet más formában a településnek adná.

Kiss János, képviselő: Ha magasabb az ár, akkor is a település hasznára lesz. 

Keszler Gyula, polgármester: Megnézték ezt a területet, ami 1444 m2-es terület, és már nem
kert művelési ágnak megfelelő. A környezető területeket már felvásárolta az ajánlatot tevő, ott
meg  is  kezdték  a  szőlőtelepítés  előkészületeit.  Szakmailag  is  engedélyezve  van.  Egyetért
azzal,  hogy nem fogja  más  megvenni.  Odáig  kell  eljutni,  hogy arról  döntsenek,  hogy el
kívánják  adni  a  területet  vagy nem.  Ha  ez  pozitív  döntés,  akkor  az  értékbecslést  el  kell
végeztetni. Az értékbecslés után tudnak az árról határozni. Azt a területet az önkormányzat
funkciójának, művelési ágának megfelelően nem tudja kezelni. Amellett van, hogy adják el a
területet. A vélemény alapján keresnek egy kompromisszumos megoldást. Addig nem tudja
megrendelni, amíg nem döntenek arról, hogy eladják.

Kiss János, képviselő: Ő nem az eladás ellen, hanem az ár ellen volt. Akkor is az eladás
mellett volt, csak nem az ajánlott áron.

Szép László, képviselő: Az a véleménye, hogy az lesz a gond, felszólítja az önkormányzatot,
hogy tegyen valamit a területtel. Akkor még költsége is lesz az önkormányzatnak. Kicsivel
többet adjon. Azt mondja, hogy a 200 e Ft azért kevés.

Keszler Gyula, polgármester: 280 e Ft volt  az ajánlat.  Azt el  tudják-e fogadni,  hogy az
eladási szándékot kinyilvánítsák, és az értékbecslés megrendelése iránt intézkedjen?
Aki a 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

112/2015. (XI. 18.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla 826. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról

 Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  mint Mindszentkálla,  zártkert
826. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a tárgyi ingatlannal kapcsolatban kifejezi eladási szándékát,
és úgy dönt, hogy elkészítteti az ingatlan értékbecslését.

 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az értékbecslés elkészíttetése iránt
a szükséges intézkedést tegye meg, valamint a döntésről ajánlattevőt tájékoztassa.

Felelős: Keszler Gyula polgármester              
Határidő: azonnal

10. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményvezetői állásra ismételt     
      pályázat kiírása 
     Előadó: Keszler Gyula, polgármester

Keszler Gyula, polgármester:  Elmondja, hogy pályázat nem érkezett az intézményvezetői
állásra. Újra ki kell írni a pályázatot változatlan tartalommal. Az ütemezés még belefér abba
az időszakban, amíg az intézményvezető asszony az aktív felmentési idejét tölti. Telefonon
két érdeklődő volt. 
Aki elfogadja a pályázati kiírást, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

113/2015. (XI.18.)  HATÁROZATA

Intézményvezetői munkakörre kiírt pályázati felhívás jóváhagyásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény intézményvezetői munkakörére kiírt pályázati felhívást jóváhagyja.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  pályázati  felhívás  közzététele  érdekében  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: azonnal

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a tájékoztatást arról, hogy hogyan áll az egészségügyi
szolgáltatás iránt benyújtott kérelem, és engedélyezés folyamata.
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Marton  Éva  Zsuzsanna,  intézményvezető: megkapták  az  engedélyt  az  egészségügyi
szolgáltatásra. A tárgyi, személyi feltételeket biztosítva, különböző nyilatkozatokkal, szakmai
program elkészítésével. Csak azért mondja, hogy a képviselő urak is büszkék legyenek az
intézményre, mivel ők kapták meg elsőként ezt az engedélyt a megyében. Az ő anyagukat
lobogtatják  a  konferencián,  mert  az  ÁNTSZ-nek  is  új  dolog.  A jogszabály  most  lépett
érvénybe. Minden idősellátó intézményben a jövőben ezzel az engedéllyel rendelkezni kell.
Holnapi napon jönnek ellenőrizni, hogy a tárgyi feltételeknek megfelelnek-e. A lényeg az,
hogy egy idősellátó intézményben szakápolási tevékenységet is folytatnak. Ami azt jelenti,
hogy a megfelelő képzettségű ember láthat el  ilyen feladatot,  mivel emberéletről van szó.
Ahogy haladtak az időben, egyre több feladat nehezedett rájuk, ami a kompetencia határokat
nem  tartotta  be.  Ezért  előírás  az,  hogy  szakápolói  végzettséggel  végezze  el  azokat  a
feladatokat, ami pl. sebellátás, injekciózás, felfekvés kezelése. stb., azon kívül, hogy mekkora
adminisztrációval jár. Felvettek egy dolgozót, van egy szakápolójuk, a tárgyi feltételeket is
sikerült  maradéktalanul  beszerezni.  Az  intézmény  innentől  fogva  egy  egészségügyi
szolgáltató  hely,  ami  nem azonos  a  szociális  ellátással.  Szerződést  kötött  a  kórházzal  az
eszközök sterilizálására.  Szakmai protokollt kellett készítenie. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Kérdezné,  hogy jár  ez  a  feladat
normatíva emeléssel?

Marton Éva Zsuzsanna, intézményvezető: Nem jár. Úgy gondolja, hogy majd a szakma
meg fog szólalni. Pl. ezzel az engedéllyel most tehermentesítésre kerülnek a kórházi ágyak,
rendelkeznek  megfelelő  eszközökkel,  nem  kell  elutalni  a  kórházba.  Vannak  még  nyitott
kérdések.

Keszler Gyula, polgármester: Még egyszer köszöni a tájékoztatást.

11. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler  Gyula,  polgármester:  A napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérné  a  jegyző  asszony
kiegészítését, hogy miért van erre szükség.

Dr. Szabó Tímea,  jegyző:  Nagyon fontos  dologról  van szó.  Jogszabályi  kötelezettségnek
tesznek eleget. Az elkövetkezendő öt évre a csatolt kockázatelemzés alapján határozzák meg,
hogy  mi  lesz  a  belső  ellenőrzés  iránya.  A táblázat  arról  szól,  hogy  felmérték  az  egyes
folyamatokban rejlő kockázati tényezőket, hogy az alacsony, közepes, magas-e. Ez alapján
meghatározták, hogy ezeket a folyamatokat milyen időszakonként kell ellenőrizni. 

Keszler  Gyula,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Bízik  a  szakembereikben,  belső
ellenőrükben,  és  reméli  azt,  hogy  a  kockázati  fokozat  nagyon  alapos  munkára  ösztönöz
mindenkit. Ezt a szakmára bízná. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés alapján 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

114/2015. (XI.18.)  HATÁROZATA

A stratégiai ellenőrzési tervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016-2019.  időszakra
vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja.

12. 2016. évi belső ellenőrzési terv
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula, polgármester: A belső ellenőrzés mindig szükséges. Aki dolgozik, az véthet
hibát. Mindig jobb, ha önmagunk fedjük fel, mintha valamelyik felügyeleti szervük. Ezért a
belső ellenőrzést fontosnak tartja. 

Dr. Szabó Tímea,  jegyző: A megelőző stratégiai  ellenőrzési  terv alapján  kiválasztották  a
pénzkezelési szabályzat ellenőrzését. Valóban fontos dolog. Ezzel átnéz a belső ellenőr egy
komplett szabályzatot, ami talán a legfontosabb, hiszen a pénzkezelésről szól. Átnézi az ezzel
kapcsolatos gyakorlatot is. Azért is jó a közös hivatal, mert minden önkormányzatnál lehet
egy  jó  témát  találni,  amit  a  többieknél  is  lehet  alkalmazni.  A  pénzkezeléshez  azért
Mindszentkállát  gondolták,  mert  van  egy  kihelyezett  pénzkezelés  az  otthonnál,  ez  egy
speciális terület.

Keszler Gyula, polgármester: Kéri a véleményeket.

Amennyiben nincs, aki a belső ellenőrzési tervet az előterjesztéssel egyezően 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

115/2015. (XI.18.)  HATÁROZATA

A 2016. évi belső ellenőrzési tervről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Keszler Gyula polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint
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13. 2016. évi munkaterv elfogadása
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula,  polgármester:  Kérdezi  jegyző asszonyt,  hogy kíván-e az  előterjesztéshez
hozzászólni?

Dr. Szabó Tímea, jegyző: A tervezett testületi ülések szerepelnek a munkatervben. Ez nem
azt jelenti, hogy nem lesz rendkívüli ülés, vagy ennél több. Azok a hónapok, ahol a kötelezően
tárgyalandó napirendek fűződnek, azok szerepelnek benne. 

Keszler Gyula, polgármester:  Ez csak tervezet. Kérdezi, hogy az elhangzottakhoz kíván-e
valaki hozzászólni?

Kiss János, képviselő: A terv csak terv marad, az élet úgy hozza, hogy mindig felülírja. Év
vége felé egyre sűrűsödnek a programok, egy kicsit sűrűbben kellene találkozni, mert a 14-16.
napirendi pont az sok. Jobb volna nekik is.

Keszler Gyula, polgármester: Elfogadja a javaslatot, hogy szükséges szerint, és a feladat
fontosságának megfelelően hívják össze a testületi ülést.

Aki a munkatervet a javaslattal 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

116/2015. (XI.18.)  HATÁROZATA

A 2016. évi munkatervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  évi  munkatervet
elfogadja. 

Felelős: Keszler Gyula, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint

14. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
      Előadó: Keszler Gyula polgármester

Keszler Gyula,  polgármester:  Évek óta  szerepel  a  napirendi  pontok között.  A Révfülöpi
Általános Iskola a kötelező felvételt biztosító iskola. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy kíván-e
kiegészítést tenni.
Ezt véleményezni kell, a véleményt el kell küldeni a Kormányhivatalnak.
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Elfogadja, jónak tartja, egyetértő javaslatot tesznek a Kormányhivatal felé.

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

117/2015. (XI.18.)  HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat
meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti körzethatár besorolást elfogadja.

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Mindszentkálla  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja  a  polgármestert,  hogy a  határozatot  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  részére
küldje meg.

Felelős: Keszler Gyula, polgármester
Határidő: 2015. november 30.

Keszler Gyula, polgármester: A napirendi pontok tárgyalásának végére értek. Kérdezi, hogy
kíván-e valaki kérdést, felvetést feltenni?

Marton Éva Zsuzsanna, intézményvezető: Két dolgot szeretne tájékoztatásul elmondani. A
testületet tájékoztatja, hogy megjelent álláshirdetés gondozónői állásra, mert az egyik dolgozó
nem tudja a  gyerekek mellett  ezt  a  munkaidő beosztást  vállalni,  és felmondott.  Ezért  van
meghirdetve az állás.  A másik kérdés lenne,  hogy volt  egy mindszentkállai  ellátottuk,  aki
2010. 09. hóntól 2013. 09. hóig az intézmény lakója, és az ellátás fedezésére jelzálog lett
bejegyeztetve az ingatlanára. Azt szeretné megkérdezni, hogy az ingatlan eladásra került. Azt
az összeget, amit ez ellátott ellátásához biztosítottak, mivel az intézmény épülete a fenntartó
tulajdona, de mégis a működéséhez elengedhetetlen az állagmegóvás.  Gondolkodott-e ezen  a
fenntartó, hogy esetleg valamit fordítanának az intézmény épületére? 

Keszler Gyula, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Bízik abban, hogy az álláshirdetésre
hamarosan  jelentkezni  fognak.  A  másik  felvetésre  elmondja,  hogy  ezzel  a  témával  a
képviselő-testület,  amikor  legutóbb  foglalkozott  úgy  foglalt  állást,  hogy  gyakorlatilag  az
ingatlan eladásából származó bevételt pályázati önrészhez kívánja felhasználni. A pályázati
célok között első helyen volt az otthon felújítása. Az otthon és a faluház tetőzetének felújítása
volt két célként megjelölve. Biztos benne, hogy a képviselő-testület minden tagjának fontos,
hogy jól működjön az intézmény. 
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Marton Éva Zsuzsanna, intézményvezető: köszöni a tájékoztatást.

Keszler Gyula, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el az ülést 17:35
órakor bezárta.

kmft.

Keszler Gyula Dr. Szabó Tímea
polgármester          jegyző

21


	Jelentés elfogadásáról

