
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282  Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: 789-11/2017/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. augusztus 18. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 18-án
7:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László alpolgármester 
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János Ambrus képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

     Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából: Kiss Tibor műszaki ügyintéző

     Kissné Pintér Ágnes jegyzőkönyvvezető

Németh  László,  alpolgármester: Köszönti  a  rendkívüli  testületi  ülésen  megjelenteket,
hivatal  munkatársait.  Megállapítja,  hogy  a  testületi  ülésen  4  fő  jelen  van,  az  ülés
határozatképes. Ismerteti meghívóban jelölt napirendi pontokat. 

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

82/2017. (VIII. 18.) HATÁROZATA

A 2017. augusztus 18-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. augusztus 18-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás támogatói okirat elfogadásáról döntés
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

2. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat
benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
 
1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás támogatói okirat elfogadásáról döntés
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh  László,  alpolgármester: Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy megérkezett  a
támogatói  okirat  arra  vonatkozóan,  hogy vissza  nem térítendő  támogatásban  részesült  az
önkormányzat 1.801.000 Ft összegben. A mai nap a határidő arra, hogy visszajelezzenek a
támogatás elfogadásáról, illetve nem elfogadásáról. Kérdés, hogy a támogatási összeg mellett
az 1.550.000 forintos önrészt fel kívánják-e használni a faluház felújítására. Ha elfogadják,
akkor át kell alakítani a 16 m/Ft-os pályázatot.

Fekete  Imre,  képviselő: Ha  úgy  döntenek,  hogy  élnek  vele,  akkor  a  gépészetre  lenne
használva a pályázat.

Németh  László,  alpolgármester: A  pályázatban  nyilván  felújítás,  korszerűsítés,  külső
szigetelés, fűtéskorszerűsítés volt tervezve.

Fekete Imre, képviselő: Beszéltek már arról, hogy gépészettel foglalkoztak volna, de ez az
un. karcsúsított összeget talán nyílászáró cserére lenne célszerű felhasználni. Beszéltek már
róla, hogy nagyon rosszak a nyílászárók, esetleg bele is férnének az összegbe.

Németh László, alpolgármester: Nem tudja a konkrét összegeket. Itt nyilván arról van szó,
hogy amennyiben elfogadják, akkor azt a pályázatot valamilyen szinten át kell dolgozni. A
célokat meg kell tartani, de azok közül azt kell választani, amire ez az összeg elég lesz. Azt
kell eldönteni, hogy 1.800 e/Ft-ért, beáldoznak-e 1.550 e/Ft-ot? Vagy várnak olyan pályázatra,
hogy az önrész mellé tényleg kapnak 14 m/Ft-ot?

Fekete  Imre,  képviselő:  meg  kell  fontolni  ezt  a  kérdést,  mert  úgy  gondolja,  hogy  a
lehetőségeik elég végesek. Ezt az összeget a gépészetre felhasználni nem célszerű. 

Németh László, alpolgármester: Ezt a kérdést már előzőleg átbeszélték, elhangzott pro és
kontra érv. Valószínűséggel, ha tegnap döntenek, akkor úgy döntenek, hogy nem használják
fel, mert sok az önrész ekkora összegű támogatáshoz.

Szép László, képviselő: Várjanak, hátha lesz olyan pályázat, hogy ekkora önrésszel nagyobb
összegű támogatást tudnak nyerni. Véleménye, hogy ezt most hagyják ki. 

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Önrész arányában felosztották a rendelkezésre
álló összeget. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Ezt, ha elfogadják, akkor fix 1,8 m/Ft-os támogatás.

Németh László,  alpolgármester: Igen,  de  ez  a  kérdése,  hogy 1,8  m/Ft-ért  beáldoznak-e
1.550 e/Ft-ot, vagy várnak ezzel az önrésszel olyan pályázatra, ahol nagyobb pályázati pénzt
kapnak. Ez a kérdés.

Fekete Imre, képviselő: Nem biztos benne, hogy be kellene áldozni ezt az összeget.

Szép László, képviselő: Ő is ezen a véleményen van.
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Németh László, alpolgármester: Van-e más vélemény, hozzáfűzni való?

Kiss János Ambrus, képviselő: Tegnapi napon is ő volt a kontra, hogy ez az összeg már fix,
mi a garancia arra, hogy lesz másik pályázat és bele tudják tenni. Lehet, hogy előfordulhat,
hogy nem lesz, és akkor az 1.8 m/Ft-ot is nekik kell majd odatenni, ami most lenne.

Németh László, alpolgármester: Vagy nem csinálnak addig semmit, amíg nincs pályázati
pénz és megmarad az önrész, de nincs haladás.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ha azt mondják, amit ők képviselnek, hogy ne használják
fel, de igaz, hogy megmarad az önrész, de az 1,8 m/Ft is elúszott. Nem tudnak felmutatni
eredményt. Nem ismeri a pályázatban szereplő összegeket.

Németh László, alpolgármester: Nagy vonalakban mindenki elmondta a véleményét. 
Aki elfogadja a pályázaton elnyert 1.801.000 Ft összegű támogatást az 1.550.000 Ft-os önrész
biztosításával, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  igen  szavazat  nélkül,  3  nem
szavazattal, és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

83/2017. (VIII. 18.) HATÁROZATA

Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás támogatói okirat elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a
közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatás  jogcímen  biztosított  vissza  nem  térítendő
támogatás  támogatói  okiratát  nem  fogadja  el,  mivel  a  megítélt  1.801.000  Ft  támogatási
összegből és az 1.550.000 Ft önerőből a beruházást nem tudja megvalósítani.

Felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Németh László alpolgármester

2. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat
benyújtásáról döntés
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Erről szintén beszéltek a tegnapi megbeszélésen. Ismerteti
a  pályázati  kiírást.  Mindszentkálla  esetében  maximum 750  e/Ft  összegű  pályázatot  lehet
leadni, 100%-os vissza nem térítendő támogatásról van szó. Ismerteti a pályázati alcélokat.
Éljenek-e a pályázati lehetőséggel? 

Aki egyetért azzal, hogy éljenek a pályázati lehetőséggel, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a pályázat benyújtását támogatja.

Németh László, alpolgármester: Kérdés az, hogy ezt milyen célra nyújtsák be? Temetőről
szoktak beszélni, a vízelvezetés megoldása folytatódik, járda nincs a településen, tehát nem
lenne baj, ha lenne és folyamatban van a településrendezési terv készítése.

Fekete Imre, képviselő: Tisztában vannak azzal,  hogy a településrendezési terv készítése
nagyon szorongatja az önkormányzatot, el kell készíteni. Gondolják át ezt a lehetőséget.

Németh  László,  alpolgármester:  Úgy értékeli,  hogy lehet,  hogy szerencséjük van,  hogy
eddig  nem  csináltak  településrendezési  tervet,  mert  a  településképi  arculati  kézikönyv
elkészítése kapcsán sok mindent felül fognak írni, ami rendezési tervben már esetlegesen már
bent volt.  Jó, hogy eddig nem volt, mert nem kell újat készíteni. Alapvetően azt kérdezi, hogy
ez kihúzza-e picit a méregfogát annak, hogy nincs településrendezési tervük?

Kiss  Tibor,  műszaki  ügyintéző: Kérdés  elég  bonyolult,  igen  is  meg  nem  is.  Azon
településeknél ahol van rendezési terv, bele vannak foglalva azok az alapvető elvárások, amit
a falu összképéhez betartatni szeretne, az most külön rendelet, illetve kézikönyv formájában
elkészül,  amelyek  így  kikerülnének  a  rendezési  tervből.  Ebben  az  időpontban  kötelező
módosítás nincs, hanem azok a leírások hatályon kívül helyezésre kerülnek a tervben. Majd
akkor,  amikor pénz lesz a módosításra,  illetve,  ha kötelezve lesznek a módosításra,  akkor
kerülnek ki a tervből.

Németh László, alpolgármester: A településképi arculati kézikönyv valamilyen szinten, a
helyi rendezési tervnek egy részeként már kész lesz. A rendezési tervnek egy másik része
hiányzik, és nem tudja, hogy ez a pályázati összeg elég lenne-e rá?

Szép László, képviselő: Jó lenne a vízelvezető árkok építésének folytatása.

Németh  László,  alpolgármester: Felmerült  pályázati  célként  a  rendezési  terv  készítése,
vízelvezető árkok építése. 
Aki úgy gondolja,  hogy a pályázati  célként  a rendezési terv készítését jelöljék meg, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  igen  szavazat  nélkül,  4  nem szavazattal,   és  tartózkodás  nélkül  nem
kívánja a településrendezési terv készítését megjelölni pályázati alcélnak.

Aki egyetért a vizes árkok felújítására, illetve az építés folytatására a pályázat benyújtásával,
kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

84/2017. (VIII. 18.) HATÁROZATA
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Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a kistelepülési
önkormányzatok  alacsony  összegű  fejlesztéseinek  támogatására  pályázatot  nyújt  be  a
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer felújítására.

Felhatalmazza az alpolgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Németh László alpolgármester
Határidő: 2017. szeptember 07.

Németh  László,  alpolgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 7:48 órakor bezárta.

kmft.

Németh László Tóthné Titz Éva
alpolgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Kiss Tibor
                                                                         műszaki ügyintéző
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