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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2017. szeptember 20-
án 14:00 órakor megtartott 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 
Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző
Kis-Tóth Diána intézményvezető

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László,  alpolgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  aljegyző
asszonyt, hivatal munkatársait és intézményvezető asszonyt.  Megállapítja, hogy a testületi
ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban jelölt napirendi pontok
tárgyalását. Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra vonatkozó javaslat?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Lenne egy plusz napirendi pont. A kötelező
felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése. 

Aki  elfogadja,  hogy  a  kiegészített  napirendi  ponttal  együtt  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

85/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

A 2017. szeptember 20-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  szeptember  20-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

2. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2016. évben 
végzett munkáról, a 2016. évben végzett szakmai munka eredményességének fenntartói 
értékelése
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Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

3. Háziorvos beszámolója a 2016. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

4. Mindszentkálla Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

5. Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről 
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

6. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

7. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évre
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

8. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása víziközmű szolgáltatásra vonatkozóan 2018-2032.
évekre 
 Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

9. Mindszentkálla, 637/1 hrsz.-ú ingatlanon található esővíz-elvezető árok 
rekonstrukciója
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

            10. Mindszentkálla, Jókai utcai esővíz-elvezető árok kiépítéséhez támogatás felajánlása
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

11.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

12. Vegyes ügyek

Németh  László,  alpolgármester:  Megkapták  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló
előterjesztést, reméli, hogy képviselő-társak elolvasták. Nem szeretne hozzászólni, mert ezek
olyan  ügyek,  amelyek  már  megtörténtek.  Beszámoló  az  elmúlt  időszak  munkájáról,
feladatokról. Kérdezi, hogy van-e ehhez kapcsolódó kérdés, hozzászólás? 
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  elmúlt  héten  kaptak  hiánypótlási  felhívást  az  56-os
emlékmű állítás pályázat elszámolásával kapcsolatban. A hiánypótlásban szereplő feladatokra
volt polgármester úr az intézkedést megtette, feladatokat végrehajtották.

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: A hiánypótlás elküldésre került.

Németh  László,  alpolgármester: Aki  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló  jelentést
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

86/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: A költségvetés módosítását pénzügyes kolléganő készítette.
Azzal  kapcsolatban  történtek  módosítások,  amik  a  pályázattal  kapcsolatban  jöttek  plusz
források, bérkiegészítések, azok kerültek beépítésre a költségvetésbe.

Kissné Pintér Ágnes,  pénzügyi ügyintéző: A kiadási oldalon a teljesítésnek megfelelően
voltak átrendeződések, nem jelentős tétel egyik sem. 

Németh László, alpolgármester: Van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?

Aki a költségvetés módosításáról szóló rendeletet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
 

a 2017. évi költségvetésről szóló 
2/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról

2. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2016. évben 
végzett munkáról, a 2016. évben végzett szakmai munka eredményességének fenntartói 
értékelése
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: A beszámolót intézményvezető asszony készítette, 
mindenki kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás?

Fekete Imre, képviselő: A beszámolóban olvasható,  hogy az idei évre két nagyon fontos
beruházást tervez, az egyik a meglévő betonplatz kiegészítése, ami meg is történt. A másik a
kerítésnek  és  a  kapunak  az  elkészítése,  amivel  a  képviselő-testület  a  helyszínen  is
foglalkozott. A valóságban még sajnos nem készült el, ezzel újból célszerű lenne foglalkozni.
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Németh László, alpolgármester: A beszámolóról beszélnek. Ezek a kérések.

Kis Tóth Diána, intézményvezető: A beszámoló a 2016. évre vonatkozik, a kérés a 2017.
évre vonatkozik.

Kiss János Ambrus, képviselő: A kerítésről annak idején elmondta a véleményét, amikor
tartották a bejárást, igaz arról is szó volt, hogy megbeszélik, hogy milyen legyen a kerítés, ez
a terv még nem került a képviselő-testület elé. Tartja a véleményét, hogy a telekhatárra tenné
a kerítést. 

Németh László, alpolgármester: Beszámolóval kapcsolatban kérdés?

Kiss János Ambrus, képviselő: nincs kérdése.

Németh László,  alpolgármester: Azt gondolja,  hogy a beszámoló tartalmas.  Ami furcsa,
hogy a beszámolót miért szeptemberben kell megtárgyalni? Adott helyeken örülne neki, ha
lennének  időpontok,  pl.  foglalkozások.  Általánosságban  meg  van  említve  sok  minden,
nyilvánvaló azok a napi programok, főbb foglalkozások azoknak az időpontját, tartalmát bele
írná. Azt gondolja, hogy az elvárásokat, hogy a beszámoló milyen legyen, az attól függ, hogy
az intézménytől a fenntartó milyet kér. 

Szép László, képviselő: Volt szó többször a menekülési útvonalról, az nem határidős feladat
volt?

Kis Tóth Diána, intézményvezető: Nem volt határidős. 

Németh  László,  alpolgármester:  Az  otthonról  sokat  fognak  beszélgetni  a  következő
időszakban. Több okból is, azért mert vannak feladatok, a forrást elő kell rá teremteni, ami
nehezebb része ennek.
Aki a beszámolót 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

87/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolójának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény 2016. évben végzett munkájáról, és a 2016. évben végzett szakmai
munka eredményességének fenntartói értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Kis Tóth Diána, intézményvezető: Kérdezi, hogy az intézménnyel kapcsolatban, azt érintően
van-e még valami kérdés, melyik napirendi pontban tárgyalnák?
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Németh László, alpolgármester: Két dologról van szó, a platz az készen van.  

Kis Tóth Diána, intézményvezető: Többször jelezte ezeket. Döntés a képviselő-testület 
kezében van. Jelzi, hogy a folyosón a linóleum tönkre ment, ezt nagyon szeretnék cserélni, 
sok szempontból fontos téma. 

Kis Tóth Diána intézményvezető 14,20 órakor távozott az ülésről.

3. Háziorvos beszámolója a 2016. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
Kérést  lehet  tolmácsolni.  Elmondja,  hogy a  beszámoló  azt  tartalmazza,  hogy az  ügyeleti
ellátás  évek óta  változatlan.  Az önkormányzatnak nagy valószínűséggel  bele  kell  nyúlnia
zsebébe pluszba a Tapolca Környéki  Társulás,  és az ügyeletet  ellátók felé,  mert a vidéki
háziorvosok picit el kezdtek lázadozni, hogy  kevés az ügyeleti díj, amit kaptak, ezért csak
akkor hajlandóak ellátni, ha óradíj emelés lesz. Nagyon sokszor a városi orvosoknak kell az
ügyeletet  ellátni,  mert  a  vidéki orvosok, holott  a munkaköri leírásukban szerepel,  de nem
hajlandóak bemenni. Ez,  miközben ők az orvosnak mindent meg tesznek, az mellett  ilyen
kellemetlen  helyzetbe  hozzák  őket,  mert  nem  vesznek  részt  az  ügyeletben,  ahogyan  az
elhivatottságukból kellene.  Ezt  a doktornővel  kell  megbeszélni.  Kiváncsi lenne arra,  hogy
milyen korú az összetétele a betegeknek, betegségek, létszám adatokra. Bővebb beszámolót
kérne konkrétumokról.

Szép László,  képviselő: Várható  lesz  az,  hogy az  önkormányzatoknak támogatni  kell  az
ügyeleti ellátást?

Németh  László,  alpolgármester: Elmondja,  hogy  szeptember  28-án  lesz  ülés,  ahol
költségvetés  módosítás  tárgyalása  lesz  a  napirenden,  pontosan  azért  mert  megállapodás
született a háziorvosokkal ez ügyben. Régóta húzódik ez az ügy. 
Aki a beszámolót 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

88/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Háziorvosi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvos beszámolóját a 2016.
évben végzett tevékenységről elfogadja.

4. Mindszentkálla Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Mint az Értéktár Bizottság elnöke jelenti, hogy nem volt
miért összeülnie a bizottságnak, mivel nem érkezett kérés, nem végzett munkát a bizottság.
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Aki a tájékoztatást 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

89/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési  Értéktár Bizottság
elnökének tájékoztatását tudomásul vette.

Németh László, alpolgármester: Kérdezi aljegyző asszonyt, hogy polgármester lehet-e az
értéktár bizottság elnöke?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez meg kell néznie pontosan.

5. Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről 
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Elmondja, hogy a kormányhivatal ellenőrzést fog tartani a
temető  fenntartásával  és  üzemeltetésével  kapcsolatban,  milyen  tárgykörben  végzik  az
ellenőrzést.  Az  előterjesztés  tájékoztatást  ad  arról,  hogy 2014.  évben  már  volt  egy  ilyen
ellenőrzés,  négy  olyan  pont  volt,  amit  alapvetően  módosítani  kellene.  Ebből  bizonyos
feladatok  megvalósultak,  bizonyos  feladatok  nem.  Szerepel  az  előterjesztésben,  hogy  az
ellenőrzés  óta  mely  feladatok  kerültek  megvalósításra,  illetve  milyen  feladatokat  kell
megvalósítani. 

Kiss János Ambrus, képviselő: a térképezés elindult, miért maradt abba, hol tart most? Miért
nem kérik számon azon, akinek a feladata volt?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ki csinálta ezt?

Németh László,  alpolgármester:  Erről  beszéltek  már  az  elmúlt  években testületi  ülésen,
vagy testületi ülés után. Ez most élesedett ki, mert az ellenőrzés most várható és addig meg
kell  csinálni.  Esetleg  elkezdődött,  vagy  ami  félbemaradt,  vagy  nem  is  kezdődött  el.
Beszélhetnek arról, hogy mit csináltak az elmúlt három évben, kin kell számon kérni valamit?

Kiss János Ambrus, képviselő: Ha ki van adva a feladat, akkor számon kell kérni. Akkor
soha  semmiben  nem  jutnak  előbbre  így.  Eddig  volt  beszámoló,  hogy  hol  tartanak  a
nyilvántartással.

Fekete Imre, képviselő: Tudomása szerint a kulturális közfoglalkoztatott kapta feladatként. 

Németh László,  alpolgármester:  Nincs  róla  semmilyen dokumentum. Ez a  lényeg most.
Ezek  a  feladatok  előttük  állnak,  meg  kell  csinálni.  Kérdés,  hogy hogyan  csinálják  meg.
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Nyilván a hivataltól  kapnak hozzá segítséget,  nem rendelkeznek térképpel,  a nyilvántartás
nem teljes. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A rendelkezésre álló információkból rakták
össze.  Általában  azokon  a  településeken  ahol  önerővel  szerették  volna  megcsinálni,  pl.
térképezni,  összeírni,  ez  mindenhol  dugába dőlt.  Jelen pillanatban azokon a településeken
ahol nem voltak ezek a nyilvántartások, térképek elkészítve, valahol a földhivatal készítette
ezt.  Ezt  nem  lehet  házilag  kivitelezni.  Másik  településen  most  került  megrendelésre  a
komplett nyilvántartó program, ami tartalmaz minden olyan adatot, ami a jogszabályoknak
megfelel.  A jelenlegi  állapotot  feldolgozva,  komplett  programot  biztosítja  a  településnek,
jogszabályi megfelelősséggel. Házilagos próbálkozások voltak több településen, de sehol sem
sikerült megvalósítani.

Kiss János Ambrus, képviselő: A földhivatal feltérképezi a temetőt?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem látta a programot. Két településre most
készült el.

Kiss János Ambrus, képviselő: Mennyibe kerül?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Kb. 350 e/Ft-ba került, mindent tartalmaz.
Mindszentkállán vannak használható adatok. 

Németh László, alpolgármester: azokat kell aktualizálni.

Fekete Imre, képviselő:  Az önkormányzat kb.  8-10 éve vette át  a temető fenntartását az
egyháztól,  nem kaptak  ilyen  nyilvántartást.  Sok az  elhanyagolt  sírhely is,  fellelhetetlen  a
hozzátartói is. Azóta vezetve vannak az adatok. Nem egyszerű ez a temetőkérdés. 

Németh László, alpolgármester: Az ellenőrzésre milyen feladatokat kell elvégezni. Kérdés,
hogy az önkormányzat  ezt  a feladatot  végre tudja-e hajtani  a  jelenlegi  apparátussal,  vagy
inkább azt mondják, hogy elindulnak egy ilyen programmal. Az utóbbi hónapokban csak arról
beszéltek, hogy ez is, meg ez is feladat, és ki kell fizetni. Mindenki azon gondolkozik, hogy
honnan lesz rá pénz.  Mi történt  három évvel  ezelőtt?  Ezt  meg lehetett  volna ez idő alatt
csinálni,  és  akkor  sem hinné,  hogy sokkal  jobban hozzá  értő emberek lettek  volna.  Az a
probléma, hogy most szembesülnek azzal, hogy mindenről beszélnek, de semmi nem történt
meg. Most hirtelen a nyakukba zúdul egy ellenőrzés és most muszáj megcsinálni, és ehhez
forrást kell keresni, vagy azt a forrást, ami van, erre kell felhasználni, amennyiben úgy dönt a
képviselő-testület. Ha nem, akkor javaslatot kér arra, hogy hogyan oldják meg a feladatot.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: A  temető  fenntartása  kötelező
önkormányzati feladat, a jogszabályban megfogalmazott feltételekkel. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Elég nagy rizikót vállalnak, főleg a régi elhanyagolt sírokkal,
síremlékekkel, amelyek szanaszét vannak a temetőben. A régi síremlékek balesetveszélyesek
is lehetnek.

Németh  László,  alpolgármester: Ez  a  másik  oldala.  Most  döntsenek  arról,  hogy  mit
csináljanak ezzel  a  feladattal,  hogy a temetővel  kapcsolatos  feladatokat  rendbe kell  tenni.
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Megcsinálják saját maguk, vagy élnek azzal, hogy megkeresnek vállalkozókat, akik tudnak
ebben segíteni?

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Eddig  sem  sikerült  önerőből  messze  jutniuk,  inkább
keressenek meg és fizessenek meg valakit, aki ezt elkészíti. 

Németh László, alpolgármester: Elhangzott a javaslat arra, hogy bízzanak meg valakit, aki
ennek a hátterét biztosítja és megfizetjük azért, hogy ezeket a feltételeket megteremtse. Más
javaslat?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: vállalkozóktól árajánlatot lehet kérni.

Fekete  Imre,  képviselő: Ő  is  ezt  tartja  célszerűnek,  voltak  próbálkozások,  nem  sokra
jutottak. 

Németh László, alpolgármester: Az a javaslat hangzott el, hogy bízzanak meg azzal, hogy a
feltételeket fektesse alapokba, és ehhez az önkormányzat árajánlatot kér be ezzel foglalkozó
cégektől, vállalkozóktól.
Aki a 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

90/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  temető
nyilvántartás készítésére árajánlatokat kér be két szolgáltatótól.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

Németh  László,  alpolgármester:  Aki  az  ellenőrzéssel  kapcsolatos  tájékoztatót  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

91/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

A temetővel kapcsolatos ellenőrzésről
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Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  temetővel  kapcsolatos
ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja.

 6. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Erről elég sokat beszéltek az elmúlt időszakban. Mindegyik
alkalommal azt mondták, hogy szeretnék kérni, hogy olyan iránymutatást kapjanak, hogy a
környéken milyen árak vannak, ezt az előterjesztés tartalmazza. 

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Ismerteti  a  díjakra  vonatkozó  javaslatát,  a  fenntartási
költségek bizonyos mértékig való csökkentése miatt célszerű. Javaslata, hogy az 1 személyes
sírhelyre 25 évre a 12.500 Ft, 2 személyes sírhelyre 18.750 Ft., a temetői hozzájárulás, amit ő
úgy értelmezett,  hogy aki un. a sírköves, egy-egy alkalomra egy napi belépést jelent 5000
Ft/alk. díjat javasol.

Németh László,  alpolgármester:  Ez  nem az,  amiről  beszél.  Temető hozzájárulási  díj  az,
amikor bemegy valaki dolgozni. Más az, amikor síremléket állít a vállalkozó. 

Kiss János Ambrus, képviselő: A temetést végzők eddig is ennyit fizettek a temetés után az
önkormányzatnak.

Fekete Imre, képviselő: A temetést lebonyolító vállalkozó nem fizetett az önkormányzatnak.
A vállalkozó helyiségeket használhat, és azért fizet bérleti díjat. 
Ez kellett volna a gyakorlatban.

Németh László, alpolgármester: Aki temetést végez a temetőben, az minden temetés után,
mint temetőhasználó fizessen 5 e/Ft-ot az önkormányzatnak. 

Kiss János Ambrus, képviselő: A sírköves is fizessen napi 5e/Ft-ot.

Németh László, alpolgármester: Ez két dolog, külön kell választani. Valaki síremléket állít,
más az, ha a hozzátartozó, vagy valaki bemegy karbantartani a síremléket. Vagy a kőmüves
vállalkozót megkérve bemegy letisztítani a sírt.

Kiss János Ambrus, képviselő: Igen, az fizesse meg, mert munkát végez. 

Németh  László,  alpolgármester: Az  ő  javaslata  szerint  legyen  olyan  kategória,  hogy
síremlékállítás.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nincs ilyen kategória. Négy tételt állapíthat
meg a képviselő-testület jogszabály szerint. Akkor a b.) pontot kell megbontani. 

Németh László, alpolgármester: Akkor az a javaslata képviselő úrnak, hogy aki a temetőben
dolgozik, és mindegy hogy mit dolgozik az 5 e/Ft-ot fizessen naponta?
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Kiss János Ambrus, képviselő: Igen. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: több  éve  van  hatályban  a  rendelet,  és
gyakorlatilag egy forintot sem fizettek az önkormányzatnak. 

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: A  vállalkozó  fizessen,  ha  bemegy  a  temetőbe.  A
gyermeksírhelyre nem kell fizetni, a sírbolt a temetőben nincs. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Akkor  miért  volt  meghatározva?
Lehetőséget adtak arra, ha lenne rá igény?

Kiss János Ambrus, képviselő: Sírhely újraváltási lehetőség az marad.

Németh László, alpolgármester: Újraváltási lehetőség az mindig van. Van-e más javaslat?

Szép László, képviselő: Elgondolkodna azon, hogy a síremlékek karbantartásánál kérjenek-e
pénzt,  mert  ott  lehetnek  nagyon  kicsi  munkák,  és  lehetnek  komolyak,  mint  a  síremlék
felállítása. A vállalkozó biztos, hogy a megrendelőre terheli rá ezt a díjat. Annyira nem tudják
kategorizálni, hogy mekkora az elvégzett munka. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Ki fogja eldönteni, hogy mekkora az elvégzett munka, amit
karbantartás címén végeztek?

Fekete  Imre,  képviselő: Igaza  van  Szép  László  képviselő  úrnak,  jellemző  munka,  hogy
lepucolják, vagy lepucoltatják a meglévő síremlékeket. Van úgy, hogy a hozzátartozó, vagy
ismerős tisztítja le a síremléket. Tőle is kérnék ezt az összeget? 

Németh László, alpolgármester: Ismerteti a javaslatát, mely szerint az 1 személyes sírhelyre
25 évre 24.000,- 2 személyes sírhely 36.000,- Ft, mivel benn van a 60 éves sírbolt megváltási
lehetősége  2  személyes  sírhely  150.000,-,  4  személyesre  240.000  Ft-ot.  Komplett  sírhely
kőműves  munkálataira  javasolna  alkalmanként  10.000  Ft-ot,  és  minden  más  vállalkozói
munkára 1000 Ft/alkalom lenne a díj. Akkor megbontanák, amit a képviselő úr javasolt.  Ő
sem gondolja, hogy 5000 Ft-ot kellene kérni azért,  mert bemegy valaki javítást végezni a
síremléken. De mivel ott valaki vállalkozást végez, akkor kérjenek tőlük díjat. Javasolja, hogy
mindszentkállai állandó lakóhellyel rendelkező személynek a sírhellyel kapcsolatos költség
60%-a legyen a többihez viszonyítva. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Karbantartási munkákhoz nem kell kulcs, mert be tud menni
a nyitott kapuszárnyon. 

Németh  László,  alpolgármester: Aki  vállalkozásban  munkát  végez,  fogalmazzanak  így.
Elhangzott két javaslat.

Fekete Imre, képviselő: Az a javaslat, hogy a mindszentkállai állandó lakosoknak kedvezőbb
díj legyen megállapítva, neki szimpatikus.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Kire  vonatkozik,  az  elhunytra,  vagy az
eltemettetőre?
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Németh László, alpolgármester: Az elhunytra vonatkozna.

Kiss János Ambrus, képviselő: el tudja fogadni az alpolgármester úr által javasolt díjakat. 

Németh László, alpolgármester: Ismerteti a díjakra vonatkozó javaslatokat.
Ha  eddig  nem  kérték  az  igénybevételi  díjat,  és  most  kérik,  akkor  azt  ráhárítják  a
hozzátartozókra. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Ezt a díjat utólag nem lehet beszedni senkitől. 

Németh László,  alpolgármester: Aki  az  ismertetett  javaslatot  a  díjtételekre  vonatkozóan
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

92/2017. (IX. 20.) 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  az alábbiak szerint  kívánja
módosítani:

 - Sírbolt 60 évre                          2 személyes       150.000 Ft
                  4 személyes       240.000 Ft

 - Felnőtt sírhely 25 évre
                                                      1 személyes         24.000 Ft 
                                                      2 személyes         36.000 Ft 
-  Gyermeksírhely (18 éves korig) 25 évre                        0 Ft
-  Temető fenntartási hozzájárulás 

- vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetett     1.000 Ft/alkalom
- új síremlék felállítása esetén     10.000 Ft/emlékmű

- A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény igénybevételi díj 5000 Ft / alkalom. 
-  A temetőbe való behajtás díja 0 Ft.
-  Sírhely megváltása  a  mindszentkállai  állandó lakóhellyel  rendelkező elhunyt  esetében a
megállapított díjak 60%-a.

Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a
rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés

7. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évre
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

12



Németh  László,  alpolgármester:  Most  az  ösztöndíjrendszerhez  való  csatlakozásról  kell
dönteni, illetve a pályázati kiírásokat kell elfogadni. 
Vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló határozati javaslatot
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

93/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2018.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2018.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: 2017. október 2.

Németh László,  alpolgármester:  aki  a  pályázati  kiírásokat  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

94/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.
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Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: 2017. október 3. 

8. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása víziközmű szolgáltatásra vonatkozóan 2018-2032.
évekre 
 Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Két dologról van szó, az egyik az ivóvíz, a másik pedig a
szennyvíz rendszerrel  kapcsolatos tervek elfogadása.  Bizonyos tervezés alapján különböző
beruházásokat  kell  a  szolgáltatónak  eszközölni.  Az  ellátásért  a  két  önkormányzat  felelős.
Ismerteti a beruházási és felújítási és pótlási tervet az előterjesztés szerint. Ezek a fejlesztések
túl sok önkormányzati hozzájárulást nem igényelnek. 

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Amit vagyonkezelési díjként kiszámláznak, arra a
bevételre mondhatja azt, hogy azt bizonyos beruházásra kell fordítani. 

Németh László, alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ezekbe a feladatokra is bele kell rágnia
magát az önkormányzatnak. A víziközmű vagyon már átkerült az önkormányzathoz.

Szép László, képviselő: Üzemeltető a Bakonykarszt marad. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A szennyvízre vonatkozó vagyonátadás most
fog lezajlódni. Most kaptak a Magyar Államkincstártól a levelet arra vonatkozóan, hogy a
szennyvíz vagyon átadható.

Németh  László,  alpolgármester: Aki  Szentbékkálla  ivóvízellátó  víziközmű  rendszerre
vonatkozó  fejlesztési  tervre  vonatkozó  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

95/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozó
2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2018 – 2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja (a Gördülő Fejlesztési
Tervben  meghatározott,  2018.  évre  vonatkozó  munkálatok:  Szentbékkálla  fúrt  kút,
Vízszintmérési  lehetőség:  300 000 Ft  –  56,94%-a,  Szentbékkálla  fúrt  kút,  Termelőcsövek
felújítása: 1 800 000 Ft – 56,94%-a (100% Díjban képződő fejlesztési forrás)).

14



A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Németh László alpolgármester
Határidő: 2017. szeptember 27.

Németh László, alpolgármester: Jelen pillanatban túl sok beruházni való nincs a szennyvíz 
rendszerrel kapcsolatban. A beszedett díjakból fedezik ezeket a beruházásokat.
További kérdés?

Aki a Köveskál szennyvízelvezető és -  tisztító víziközmű rendszerre vonatkozó fejlesztési
tervre vonatkozó 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

96/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű rendszerre
vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  75.  sorszámú
Köveskál  szennyvízelvezető  és  –tisztító  víziközmű  rendszer  Ellátásért  Felelőse  a
Bakonykarszt  Zrt.  által  2018  –  2032  időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Tervet
elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Németh László alpolgármester
Határidő: 2017. szeptember 27.

9.  Mindszentkálla,  637/1  hrsz.-ú  ingatlanon  található  esővíz-elvezető  árok
rekonstrukciója
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. A műszaki ügyintéző kint volt a
helyszínen,  kiderült,  hogy  az  árok  állami  kezelésben  van.  Két  dolgot  lehet  csinálni,
felszólítják az államot, hogy hozza helyre az árkot,  mert  nem folyik el  a víz. Még annyit
tehetnek,  hogy  az  önkormányzat  karbantartja  azt  a  részt.  Kéri  a  javaslatot  a  képviselő-
testülettől.

Kiss János Ambrus, képviselő: Javasolja, hogy az elérhetőséget adják meg a kérelmezőnek,
hogy ők vegyék fel a kapcsolatot az illetékesekkel, és jelezzék az észrevételeiket.
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Németh László, alpolgármester: Állami kezelésben van a terület.

Szép László, képviselő: Nemzeti Park kezelésében van?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Magyar Állam tulajdonában van, de ki a
kezelője? Ezt meg kell nézni. A kérelmet lehet a vagyonkezelő felé megfogalmazni.

Kiss  János Ambrus,  képviselő: Ennek az a  hátulütője,  hogy nem fog történni  semmi,  a
panaszos az önkormányzat felé fog reklamálni, hogy nem csinált semmit. 

Németh László, alpolgármester: Milyen hosszú az árok?

Szép László, képviselő: Kb. 100-150 m.

Fekete Imre, képviselő: Azt gondolja, hogy célszerű lenne, ha az önkormányzat felhívná az
állam  figyelmét  a  panaszra,  és  a  kérelmezőt  tájékoztatni,  hogy  megtették  a  megfelelő
intézkedést.

Szép László, képviselő: Azt kell megtudni, hogy ki a vagyonkezelő, és megírni a panaszos
kérését, és tájékoztatni az ügyfelet is a tett intézkedésről. Nem mondhatja azt, hogy nem tettek
semmit.

Németh  László,  alpolgármester: Nézzék  meg,  hogy  ki  a  vagyonkezelő.  Utána  az
Önkormányzat  ír  egy  levelet,  hogy  milyen  panasszal  fordultak  feléjük,  hogy  az  érintett
ingatlan  a  kezelésükben  van,  és  az  intézkedést  tegyék  meg,  megszüntetve  az  állapotot,
melyről tájékoztatják kérelmezőt. 

Aki az elhangzott 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

97/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla 637/1. hrsz.-ú ingatlanon található esővíz-elvezető árok ügye

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  az  alábbi  döntést  hozta,
miszerint kerüljön megküldésre a kérelem az érintett vagyonkezelő részére, valamint kérje
intézkedését a probléma megoldására.

A képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert  a  kérelem  megküldésére  és  a  kérelmező
értesítésére.

Felelős: Németh László alpolgármester
Határidő: 2017. október 15.

            10. Mindszentkálla, Jókai utcai esővíz-elvezető árok kiépítéséhez támogatás felajánlása
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Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Ismerteti Angelika Stengl felajánlását, abban az esetben, ha
már az elkészült vízelvezető ároknak a hosszabbítását elkészítenék. Árajánlat szerint 720 e/Ft-
be kerülne ez. Ez az árajánlat még abban az időszakban volt, amikor a pályázat még nem
íródott  ki.  Ha  ezt  a  750  e/Ft-ból  50  m  hosszúságban  megcsinálják,  akkor  a  felajánlott
összeggel csökkenni fog a költség.

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Az árajánlatában egységárat adott a vállalkozó.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A kérelmező írta le a 720 e/Ft-ot.

Németh László, alpolgármester: Ez az összeg már azt a hosszúságot tartalmazza, ami az új
pályázat után jön,  vagy azt a hosszúságot tartalmazza,  ami az előző pályázat után maradt
meg?
Ha az új pályázatban szereplő 50 m-t leveszik belőle, akkor az összköltség lefeleződik.

Kis János Ambrus, képviselő: Ha az önkormányzat megcsináltatja az 50m-t, aminek három
oldala lesz,  marad még 100 m, annak a felét fizetné ki a kérelmező.

Németh László, alpolgármester: Kérdés az, hogy ez a 720 e/Ft arról szól, hogy a mostani
állapot  és  a  focipálya  sarkáig tartana.  Rosszabb esetben ez  az állapot,  ha nem nyernek a
pályázaton, akkor az árok alja meg lesz csinálva. Amennyiben nyer a pályázat, és lejön belőle
a 46 m, akkor annak a hosszúságában csökken az egész ár, akkor csak a csökkentett árnak a
felét fogják fizetni.

Kiss János Ambrus, képviselő: Miért éri meg ez pluszba beletenni ezt az összeget, hogy
csak az alja le legyen rakva? Ha nyer a pályázat, akkor az árok a belterületi határig el fog érni.

Németh László, alpolgármester: Kérelmező is mindszentkállai lakos, azt szeretné, hogy az
ingatlana előtt ne homokos árok menjen.

Szép László, képviselő: Ha nem nyernek a pályázaton, akkor csak az alja lesz elkészítve. Ha
nyernek, akkor a 60 m-en csak az alja készülne el, aminek a felét fizeti a felajánló.

Németh László, alpolgármester: Ha nyernek a pályázaton, akkor csökken a költség, és a
csökkentett összeg feleződik. 

Szép László, képviselő: csak a pályázati döntés ismeretében tudnak tárgyalni.

Németh László, alpolgármester: azért kell megszavazni azt, hogy elfogadják az ajánlatát, az
árok aljának a lebetonozásának 50%át az önkormányzat kifizeti. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Javaslata, hogy fogadják el összegszerűen a felajánlást, ha
nem nyernek, akkor is meg tudják csinálni.

Németh László, alpolgármester: Javaslata, hogy méterektől függetlenül elfogadják a 360
e/Ft-ot a felajánlótól. Az, hogy ehhez az összeghez mennyit raknak, és meddig készítik el az
árkot.
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A másik lehetőség, ha a pályázatot megnyerik és annak a fennmaradó részét elosztják 50%-os
arányban. Melyiket támogatja a képviselő-testület?

Kiss János Ambrus, képviselő: Az első javaslatot támogatja.
Ő felajánlotta az összeget, az önkormányzat pedig elfogadja azt.  Az árok kibélelésére, fenék
lerakására fordítják a felajánlást.

Németh  László,  alpolgármester: Javasolja,  hogy  ezt  a  döntést  halasszák  el  a  pályázati
döntésig. Le kell ülni megbeszélni, hogy szeretnék elkészíteni. Ne szavazzanak meg olyat,
ami az önkormányzat részéről nem korrekt. 
Javasolja, hogy a döntést addig hagyják függőben, amíg a pályázati eredményt nem tudják,
annak függvényében visszatérnek rá.

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

98/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Jókai utca esővíz-elvezető árok kiépítéshez hozzájárulás

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Angelika  Stengl  által  a
vízelvezető árok kiépítésére felajánlott  hozzájárulással kapcsolatban a döntést  elnapolja az
árok kiépítésére benyújtott pályázat eredményének megismeréséig.

A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a tájékoztatásra.

Felelős: Németh László alpolgármester
Határidő: azonnal

Németh  László,  alpolgármester:  ismerteti  Wildner  Piroska  kérelmet.  Javaslata,  hogy
térjenek vissza erre a kérdésre akkor, ha ezen munkákra kért árajánlatok elkészültek, amelyet
kérelmező készíttessen el.

Kiss János Ambrus, képviselő: Csináljanak árkot, mélyebb ároknak kell lenni, hogy azon
keresztül átfollyon a víz. Szerinte ez így teljesen felesleges dolog, ott az árkot kell kimélyíteni
és elfolyik a víz.

Németh László, alpolgármester: Miért ő ásassa ki az árkot? Az hülyeség lenne, hogy két
árok legyen.

Szép László, képviselő: Ott régebben is volt árok. Csináltassa meg a kérelmező.

Németh  László,  alpolgármester: Az  átemelő  mellett  van  egy árok,  azt  akarja,  hogy az
átemelő másik oldalára a focipálya felé még egy árok készüljön. Javasolja, hogy kérelmező
csináltassa meg az árkot. Javasolja, hogy kérelmező készíttessen árajánlatot, utána eldöntheti

18



az árajánlat alapján, hogy akarja-e, és visszatérnek a kérdésre. Nem akar az önkormányzat
változtatni. Az árajánlat függvényében a kérelmező eldöntheti, hogy még akarja-e csináltatni.
Az önkormányzat lemegy és megnézi a helyszínt, és megmondják, hogy milyen feltételekkel
csinálhatja meg.
Javaslata,  hogy  a  képviselő-testület  kérje  fel  az  alpolgármestert,  hogy  folytasson
egyeztetéseket kérelmezővel.

Aki egyetért a javaslattal, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

99/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Jókai utca esővíz-elvezető árok kiépítéshez hozzájárulás

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  az  alpolgármestert,
hogy  Wildner Piroska kérelmezővel kérelmével kapcsolatban folytasson egyeztetéseket.

Felelős: Németh László alpolgármester
Határidő: folyamatos

11.  A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Németh László, alpolgármester

Németh László, alpolgármester: Az előterjesztést megismerték.
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

100/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Veszprémi  Járási  Hivatala  által  elkészített  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  tervezetet  megismerte,  és  arról  az  alábbi
véleménye alakult ki:
- az előterjesztés szerinti tartalommal azt elfogadja.

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Mindszentkállán  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: 2017. október 31.

12. Vegyes ügyek

Németh  László,  alpolgármester:  Megkérdezi,  hogy  vegyes  ügyek  keretében  kinek  van
kérdése, hozzászólása?

Fekete Imre, képviselő: elmondja, hogy megbízta a képviselő-testület, hogy a volt gázcsere-
telep, jelenleg az önkormányzati telephely villanyárammal kapcsolatos ellátására kérjen be
árajánlatot.  Páhi  Csaba  vállalkozó  adott  ajánlatot  234.  950  Ft  összegben  arra,  hogy
kialakításra kerülne a villanyvételi lehetőség. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Javasolja, hogy kérjenek egy másik ajánlatot Bárány József
vállalkozótól, hogy össze tudják hasonlítani a két ajánlatot. 
Jelzi,  hogy  a  Mindszentkálla  belterületen  lévő  focipálya  részen  a  Wildner  Piroska
tulajdonában lévő területen 1,5 m magas gaz van. Falugondnok beszélt vele, azóta nem lett
lekaszálva,  parlagfűvel  fertőzött.  Kéri,  hogy  az  önkormányzat  hivatalból  szólítsa  fel,  az
ingatlana rendbetételére. 

Fekete Imre, képviselő: Személyesen beszélt a tulajdonossal. Nem történt semmi. Felhívta a
figyelmét, hogy a következő években legyen szives legalább két alkalommal lekaszáltatni ezt
a területet. 

Németh László, alpolgármester: Nem csak a most jelzett ingatlantulajdonosról van szó a
településen.  Ha egy ingatlantulajdonosnak írnak felszólítást,  akkor  javasolja,  hogy írjanak
mindenkinek,  akivel  ilyen  probléma van.  Kérdezi  aljegyző asszonyt,  hogy önkormányzati
terület, amit kaszálni kellene.
Ha egy belterületi  ingatlantulajdonosnak kimegy a felszólítás,  hogy kaszáltassa le,   akkor
minden belterületi  ingatlanra,  ami így néz ki,  ki  kellene küldeni levelet.  Vagy ennek más
vonzata is van?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez településenként változó, attól függ, hogy
van-e hozzá rendelet, magatartási szabályok, stb., Szankció nincs hozzá. Katasztrófavédelem
büntet. 

Németh László, alpolgármester: Mi a belterület? Lehetőség van arra, hogy a falugondnok
végigmenjen  és  megnézze  az  összes  belterületi  ingatlant,  és  ahol  ilyet  tapasztal,  azt
összeírják?

Fekete Imre, képviselő: Igen meg tudja csinálni. Falu közepén vannak a káposztáskertek,
rizikós terület.

Németh László, alpolgármester: Nincs karbantartva a terület?

Fekete Imre, képviselő: Sok a tulajdonos.
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Kiss János Ambrus, képviselő: Nem lehet megállapítani, hogy kié a gazos.

Németh  László,  alpolgármester: Ne  vegyék  külön,  mindenkit  szólítsanak  fel,  akinek
gondozatlan a területe. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Sok hrsz-ot érintenek a kertek.

Németh László, alpolgármester: Tájékoztató készítése is jó lenne. A falugondnok felderíti a
területeket, kiküldik a felhívást az ingatlantulajdonoknak, után szankció lesz, ha nem tartja
rendben a területet.

Kiss János Ambrus, képviselő: A II. világháborús emlékhely kialakítása sajnos nem készül
el ebben az évben, kérdezi, hogy ezzel mi van most?

Németh László, alpolgármester: Miben maradtak legutolsó megbeszélés óta?

Kiss János Ambrus, képviselő: Ő elment Hangodi László úrhoz, aki elmondta, hogy hova
kell írni levelet, eredmény egyenlő a nullával.

Fekete Imre, képviselő: Tudomása szerint Czár Péter atya kapott ilyen irányú megkeresést,
amelyre nem reagált.

Kiss János Ambrus, képviselő: Mindjárt az első lépésnél megakadtak ebben. Kérdezi, hogy
az italbolt előtti közterület bérléssel most hogyan állnak? Van szerződés, nincs szerződés? Ha
nincs,  miért  nem takarítja  el  a  felszerelését  a  területről? Ha  van,  akkor  tartsa  rendben  a
területet.

Fekete Imre, képviselő: Azért, hogy a település képe ne legyen rendezetlen, ezért mindig az
önkormányzat szokta rendbe tenni a területet.

Németh László, alpolgármester: Volt a vállalkozóval közös megbeszélés ez ügyben, hogy
havonta  mennyit  fog  fizetne  a  területért.  A vállalkozó szerinte  még mindig  nem adott  le
kérelmet közterület foglalásra, hogy használhassa azt. Árpilis 1-je óta van ott kocsma, mióta ő
van,  azóta  legalább  szóban  beszélt  vele,  megállapodást  kötöttek  olyan  értelemben,  hogy
havonta fizet 30 e/Ft-ot. Azt gondolja, hogy lehet vele beszélni. Elképzelhető, hogy most is az
lesz,  hogy írnak egy levelet,  hogy fizessen be x összeget  x m2-re.  A vállalkozó a szüreti
felvonulásra 30 e/Ft-ot biztosított.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Jó,  de  az  nem a  területnek a  bérleti  díja  volt,  hanem a
rendezvényre adta.

Németh  László,  alpolgármester: Erről  beszél,  hogy  had  ne  kelljen  neki  árpilis  1-jétől
valakitől pénzt beszedni. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy bérleményekhez nem előírás a parkolási hely
biztosítása?

Németh  László,  alpolgármester:  Ezt  szeretné  kérdezni,  hogy  akik  ezt  az  engedélyt
megkapták, az engedély mellé kell-e biztosítani parkolási lehetőséget?
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem kell biztosítani.

Kiss János Ambrus, képviselő: Helyezzenek ki tiltó táblákat?

Németh  László,  alpolgármester: A bérleti  díjról  azt  gondolja,  hogy  amikor  szeptember
végén bezár, akkor az 5 x 30 e/Ft-ot befizeti az önkormányzatnak. Ebbe állapodtak meg. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Mi kötelezi, hogy befizeti a bérleti díjat?

Németh László, alpolgármester: Semmi nem kötelezi. Nehogy ebben a két hónapban váltsák
meg a világot, mert valamikor nem váltották meg. Következő időszakban ezek a történetek
nem lesznek, mert elő lesznek készítve. Ő leült vele beszélni, és elmondta, hogy mi az ábra.

Fekete Imre, képviselő: Ő biztos benne, hogy a vállalkozó befizeti ezt az összeget. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Jövőre alkalmazzák a rendelet szerinti tarifát?

Németh László, alpolgármester: Azt mondták, hogy a választásokig a megállapodott díjat
kell megfizetni. A következő önkormányzati választásokig állapodtak meg. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Ez olyan ha, mint az a ha, ha befizeti.

Németh László, alpolgármester: Van egy önkormányzati terület, ami le van kerítve, és nem
tudja használni az önkormányzat, arról van-e valami dokumentáció?

Kiss János Ambrus, képviselő: Kiss Péter féle birtok.

Fekete Imre, képviselő: van valami használati megállapodás kötve.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Lehet, hogy ez folyamatban lévő ügy. 

Németh László, alpolgármester: Elmondja, hogy 14 szálláshely van bejelentve a településre,
kérdezi, hogy megkérdezheti, hogy mennyi idegenforgalmi adó folyt be eddig?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen, semmi akadálya.

Kiss János Ambrus, képviselő: Azt nem tudhatják meg, hogy ki mennyit fizetett?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem. Van nyilvántartás, amely tartalmazza,
hogy ki jelentette be azt, hogy szálláshelyet üzemeltet. 

Németh László, alpolgármester: Kérdezi, hogy megbízhatja-e a falugondnokot a következő
feladatokkal?  Az önkormányzati rendeletet betartatásával, mint pl. zaj-, kutya, szálláshelyek,
gondozatlan ingatlanok.
Ha a falugondnok munkaköri leírása újra lesz gondolva, elláthat-e ilyen feladatokat, mint pl.
zajrendelet betartatása?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Nem.
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Németh  László,  alpolgármester: Szabadon  kóborló  kutya  tulajdonosához  odamehet-e
szólni?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Bárki oda menet,  de nem járhat el.  Adó
ügyben pedig a helyi adóhatóság járhat el.

Németh  László,  alpolgármester: Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 16:17 órakor bezárta.

kmft.

Németh László Tóthné Titz Éva
alpolgármester    jegyzőt helyettesítő aljegyző
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