
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282  Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: 789-14/2017/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. november 07. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 07-én
15:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László polgármester 
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László,  alpolgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  aljegyző
asszonyt, hivatal munkatársát. Megállapítja, hogy a rendkívüli testületi ülésen 4 fő jelen van,
az ülés határozatképes. Szép László képviselőtársuk az ülésről – kórházi kezelésére tekintettel
- igazoltan van távol. 

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

114/2017. (XI. 07.) HATÁROZATA

A 2017. november 07-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 07-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. A Bakonykarszt Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
   Előterjesztő: Németh László István polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
    Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Az elmúlt években már a szociális tüzifáról nagyon
sokszor beszéltek, nagyon sokat foglalkoztak vele. Az Önkormányzat 48 m3 fát igényelt, 35
m3-t  nyertek  a  pályázaton.  Az  lesz  a  kérdés,  hogy  a  fa  kiosztására  milyen  feltételeket
szabjanak. A kiosztás feltételeit a rendelet fogja szabályozni. Az előterjesztésből kitűnik, hogy
a benyújtás határidejét, valamint a jogosultság jövedelemhatárát kell megállapítani. A többi
nem vita tárgya.  A benyújtási  határidő az jó, vagy van más javaslat.  Van erre jogszabályi
kötöttség?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Nincs,  de  december  15-ét  javasolja
benyújtási határidőnek.

Németh László István, polgármester: Ő is a december 15-ét javasolja.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Polgármester jogosult dönteni.

Fekete Imre, képviselő: A szociális tüzifa támogatásra van igény, már többen érdeklődtek.

Németh László István, polgármester: Szükség van rá. December 14-e, csütörtök a beadási
határidőnek  megfelelő.  Minden  egyes  ingatlanhoz  kiküldik  a  tájékoztatást  az  igénylés
feltételeiről, az elmúlt évekhez hasonlóan.  A jövedelemhatár felső határát kell meghatározni.
Az elmúlt  évben  250%-ban  volt  meghatározva.  Az elmúlt  években  sem volt  probléma a
kiosztással. Emeljenek a jövedelemhatáron, hogy több igény lehessen, vagy ne emeljenek?

Fekete  Imre,  képviselő: Úgy  gondolja,  hogy  a  képviselő-testületnek  abban  kellene
gondolkodni,  hogy  250  vagy  300%-ot  kellene  meghatározni.  Most  kell  eldönteni,  hogy
melyik legyen.

Németh László István, polgármester: Ez a kérdés, erről kell dönteni.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Mennyi volt tavaly a jövedelemhatár?

Németh László István, polgármester: Ismerteti az elmúlt évi adatokat.

Kiss János Ambrus, képviselő: Az a véleménye, hogy ha ugyanannyi igény lesz, akkor egy
m3-el igazából nincsenek kisegítve, nem emeljenek a jövedelemhatáron.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Azt kell átgondolni, hogy az a jogosulti kör,
akit ez érint, annak volt-e esetleg jövedelememelése?

Németh  László  István,  polgármester: Át  kell  gondolni,  hogy  pl.  akinek  80  e/Ft-os
nyugdíjasnak, aki egyedül él, az nem került bele ebbe a körbe.
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Kiss János Ambrus, képviselő: Igen,  egy így igaz.  Akinek kevesebb a nyugdíja  az nem
kapna több fát. Felemelhetik, de akkor nincs kisegítve senki fával, mert akkor kevesebb jut.
Felemelhetik a határt, de akkor nincsenek kisegítve.

Németh László István, polgármester: Nem egyenlő arányba kerül kiosztásra a famennyiség.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Ha  nem  egyenlő  arányban,  annak  az  eldöntése  sok
tényezőnek a függvénye, úgy igazságos nem lesz soha.

Németh László István, polgármester: Ha magasabb összeget határoznak meg, akkor lehet
különbséget tenni a nyugdíjak között. Ha pl. egyedülálló valaki magasabb nyugdíjjal, az akkor
nem sok, mert mindent egyedül kell kifizetni.

Kiss János Ambrus, képviselő: 250%-ot javasol. 

Németh László István, polgármester: Két javaslat van, 250% és 300%.
Aki a 250%-os jövedelemhatár megállapításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  3  nem
szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot nem fogadta el. 

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  szociális  tűzifa  juttatásról  szóló  rendelet-
tervezetet  a  300  %-os  jövedelemhatár  megállapításával,  és  a  december  14-ig  kérelem
benyújtási határidővel elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Most  a  rendeletet  kell  elfogadni  az
elfogadott javaslatokkal kiegészítve.

Németh László István, polgármester: Aki a rendeletet az elhangzott kiegészítésekkel együtt,
a  2017.  december  14-i  benyújtási  határidővel,  valamint  a  300  %-os  jogosultsági
jövedelemhatárral elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatásról
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2. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet elfogadása
     Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Azt kell tudni,
hogy  törvény  következménye,  szabályozni  kell.  Az  előterjesztés  rendben  van.  Kérdés,
hozzászólás van-e az előterjesztéshez?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Aki a rendeletet az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

3. A Bakonykarszt Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
   Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László  István,  polgármester: Megkapták  az  előterjesztést.  Röviden  a  szerződés
módosítására  azért  kell  sort  keríteni,  mivel  eddig  lehetőség  volt  arra,  hogy  több
vagyonkezelője legyen a tulajdonnak, most egy kézbe kerül a vagyon. December 31-ig végre
kell  hajtani  a  vagyonátadást.  A Bakonykarszt  által  üzemeltetett  ivóvízellátó  rendszerre  a
szerződést úgy kell módosítani, hogy egy vagyonkezelő legyen. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Az  Önkormányzatokkal  kötik  az
üzemeltetők a vagyonkezelési szerződést, ez a módosítás lényege.

Németh László István, polgármester: Vagyonkezelési díj meghatározása, amit a szolgáltató
kötött a vagyonkezelési szerződés alapján 2018. január 01-től.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Jogszabályi hátteret a szerződés 3. pontja
írja le. 

Németh László István, polgármester: A levél leírja, hogy erre miért van szükség, törvényi
előírás. Észrevételezi, hogy a 17. oldalon névmódosítását javítani kell. 
Kérdés, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, aki a vagyonkezelési szerződés módosításával, és a vagyonkezelési díj
meghatározásával 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

115/2017. (XI. 07.) HATÁROZATA
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Szentbékkállai ivóvízellátó víziközmű-rendszerre (MEKH azonosító kód: 11-07092-1-002-
00-02) vonatkozó Vagyonkezelési Szerződés Módosítás elfogadásáról 

Mindszentkálla Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Szentbékkállai ivóvízellátó
víziközmű-rendszerre  (MEKH  azonosító  kód:  11-07092-1-002-00-02)  vonatkozó
Vagyonkezelési  Szerződés  Módosítást,  a  Bakonykarszt  Zrt.,  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  és  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  között  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: 2017. november 31.

Németh László István, polgármester: Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – a rendkívüli ülést 15:49 órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
      polgármester  jegyzőt helyettesítő aljegyző
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