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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018.  február 19-én
16:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester 
Csombó Zoltán 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  István,  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  jegyző
asszonyt,  hivatal  munkatársait  és  intézményvezető  asszonyt,  az  idei  év  első  ülésén.
Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi, hogy
a meghívóban jelölt napirendi pontokat elfogadják-e azzal a kiegészítéssel, hogy az utólag
megküldött napirendi pontot felvegyék a napirendi pontokhoz és utolsó napirendi pontként
tárgyalják.

Aki  elfogadja  a  meghívó  és  a  kiegészítés  szerinti  napirendi  pontokat  tárgyalják,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

A 2018. február 19-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  február  19-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata szociális rendelete módosítása, a Káli-
medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
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Előterjesztő: Németh László István, polgármester

3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla szabályzatainak elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

4. Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

5. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

6. 2018. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

8. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálata szakmai 
programjának módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

9. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

10.  Köveskál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.(VIII.14.)  önkormányzati  rendelet
módosításának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

11. Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

12. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

13. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló                              
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

14. Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

15. Háziorvos megkeresése ügyeleti ellátással kapcsolatban
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

16. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 
meghatározása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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Zárt ülésen:

1. Települési támogatási kérelmek elbírálása

Németh László István, polgármester:  Napirendek előtt tárgyalnák a beszámolót a két ülés
között  hozott  határozatok  végrehajtásáról.  Ismerteti  a  jelentést.  Kérdezi,  hogy  jelentéssel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, aki a jelentést elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Előkészített  anyagot  kaptak.  Mindenki  csak  a
számokat nézte. Lényeges szempont, hogy az Idősek Otthona költségvetése, ami részét képezi
az  önkormányzat  költségvetésének.   Azt  gondolja,  ha  átnézték  a  költségvetést,  azt  kell
mondják, hogy az elmúlt évekhez képes kicsivel több maradvány képződött 2017. évben, így
kicsivel több tartalékot tudtak volna berakni, de kb. a tartalék terhére annyit terveztek, mint az
elmúlt  évben.  Sokkal  inkább a fennmaradó összeget,  amivel  többletük volt,  azt  próbálták
olyan  területekre  berakni,  amelyek  úgy gondolják,  hogy valószínűsíthetően  az  év  közben
igényelnek  majd  valamilyen  jellegű  kiadást.  Pl.  temetőnél  a  térképek  elkészítése,  fák
gallyazása stb. Kb. 9-10 m/Ft volt a tartalékra tették, 8-9 m/Ft volt, amit felosztottak. Ezek
csak  a  költségvetés  részét  képezik,  nem  szükséges,  kötelező  elkölteni,  év  közben  lehet
átcsoportosítani. 

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Amit el kell költeni az a 750 e/Ft a kistelepülések
önkormányzati támogatása, amit az elmúlt évben meg is kaptak. Az orvosi rendelő felújítását
támogatásban részesítették. A támogatói okirat és a támogatás is megérkezett a számlára.

Németh László  István,  polgármester:  Tartalmazza  a  költségvetés  a  támogatást.  Az árok
építés kivitelezése az idén tavasszal elkészül. Van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?
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Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy az iparűzési adónál 5 m/Ft van tervezve, ez mi
alapján, a tavalyi évhez képest mennyivel nőtt, és mi ennek a realitása, hogy ez az összeg be
fog folyni?

Kissné Pintér Ágnes,  pénzügyi  ügyintéző: Ezt  a  számot az adós kolléganő adta meg,  a
tavalyi évi teljesítési adatoknak, és a prognosztizált bevételnek megfelelően, mert a decemberi
feltöltés már valamennyire előre vetíti a következő évi bevételt. 

Németh László István, polgármester: Tudni kell, hogy az elmúlt években jelentkeztek olyan
telepek  az  önkormányzat  területén,  akik  az  elmúlt  időszakhoz  képest  lényegesen  több
iparűzési  adót  fizetnek,  mint  amennyit  szoktak.  Nem  lesz  baj,  ha  megtartják  ezeket  a
telephelyeket. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Úgy tudja, hogy az iparűzési adót oda fizetik, ahova a cég be
van jelentve. Ha nem itt van telephelye, akkor az a pénz nem ide jön.

Németh László István, polgármester: 2017. évben keletkezett  ennyi adó, ezért  terveztek
ekkora összeget. Kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?

Aki a rendeletet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  A  napirendi  pontnak  van  még  két
előterjesztése, amiről dönteni kell.

Németh László,  István polgármester:  Aki az  önkormányzat  saját  bevételei  és  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettség  megállapításáról  szóló  előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról 
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.  § (1) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2018.  8.650.000 Ft
                                                              2019.  8.400.000 Ft
                                                              2020.  8.400.000 Ft

   2021.  8.400.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2018. 0 Ft
                                                              2019. 0 Ft
                                                              2020. 0 Ft
                                                              2021. 0 Ft

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  költségvetéshez  tartozó  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  költségvetéshez  tartozó
tájékoztatási kötelezettséget tudomásul veszi.

2.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  szociális  rendelete  módosítása,  a  Káli-
medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézményi térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  az  előterjesztést  megkapták,  amely  az  idősek
otthonához  kapcsolódó  térítési  díjakról  szól.  Az  intézményvezető  asszony  az  anyagot
előkészítette  a  térítési  díjakra  vonatkozóan,  mely  a  szociális  ellátásokról  szóló  rendelet
módosításával jár. Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
Látható  mi  az,  ami  központi  bevételként  jelentkezik,  látható  a  különbség,  a  különbségre
kidolgozott  havi  és  napi  díjat,  amely alapvetően  a  hiány felett  van  tervezve.  Így talán  a
bevételi és kiadási oldal összhangba kerül. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen a szociális rendelettel kerül elfogadásra
a térítési díj.
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Németh  László  István,  polgármester: Amennyiben  kérdés  nincs,  aki  az  intézményben
alkalmazandó térítési díjat, valamint a rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja,
kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete

 az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati
rendelete módosításáról

3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla szabályzatainak elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Egy-egy  intézmények  sok  szabályzatot  kell
elkészíteni. Nem csak azért, mert esetlegesen nem voltak meg, hanem azért mert a január 1-i,
és évközi jogszabályváltozások okot adnak. Felsorolja, ismerteti az érintett szabályzatokat.
Kérdés a szabályzatokkal kapcsolatban?
Kérdezi jegyző asszonyt, hogy egy határozattal elfogadható az ismertetett szabályzatok?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen. 

Németh László István, polgármester: Aki az Idősek Otthona szabályzatait az előterjesztés
szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény szabályzatainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény 

- Adatvédelmi szabályzat
- Érdekképviseleti fórum szabályzat
- Házirend
- Iratkezelési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Vagyonvédelmi szabályzat
- Munkaruha juttatás rendje
- Munkavédelmi szabályzat-át
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az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kis Tóth Diána intézményvezető
Határidő: folyamatos

Németh László István, polgármester: Kérdezi, hogy van-e kérdés a szakmai programmal
kapcsolatban?
Amennyiben nincs, aki az Idősek Otthona szakmai programját elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

A Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény Szakmai programjának
elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla  intézmény Szakmai programját a melléklettel együtt az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.

Felelős: Kis Tóth Diána intézményvezető
Határidő: folyamatos

4. Döntéshozatal a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a díjak mértékéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Elmondja,  hogy  véleménye  szerint  meg  kellene
határozni  különböző  összegeket.  Arról  van  szó,  hogy  a  kultúrház  egyes  tárgyi  eszközök
kölcsönbe vételének a díjairól van szól. Azt kell meghatározni, hogy mennyit kérjenek egy
alkalomra az kultúrház igénybevételéért. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az előterjesztésben ez csak lehetőség, ettől
el lehet térni.

Németh László István, polgármester: Eddig is bérelték a kultúrházat, pl. árusok. Megszokás
alapján történtek a fizetések.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: nem  volt  szabályozva.  Egyszeri  meghatározás  alapján
történtek a gyakorlatban. 

Németh László István, polgármester: Azt gondolja, hogy az óradíj csak akkor jelentkezzen,
attól függően, hogy üzletszerűen, vagy valaki azért, mint pl. családi rendezvény esetén veszi
ki a helyiséget. Ezt a kettőt különítsék el.
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Fekete Imre, képviselő: Kívánnak-e különbséget tenni abban, hogy helyi lakos, vagy idegen
veszi ki, és fűtési szezonban, vagy azon kívül?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Ez  csak  egy  minta,  bárhogyan  lehet
szabályozni. Amit figyelni kell az a rendelet, és a szabályzat. Kétféle eset van, a díjköteles és
a díjmentes használat.  A díjköteles tevékenységet két részre osztja, az egyik az üzleti célú
igénybevétel,  a  másik  pedig  a  magánszemélyek  részére.  Mindkettőre  lehet,  csak  más
díjtétellel.

Németh László István, polgármester: Ő tudna különbséget tenni egy sima bérlés, és a fűtési
szezonos bérlés között. Nem biztos abban, hogy a vásározó kéri a fűtést például. 

Szép László, képviselő: Téli viszonylatban több fogyasztás jelentkezik. 

Németh  László  István,  polgármester:  Úgy gondolja,  hogy az  5000  Ft/alkalom díj  elég
barátságos ár volt eddig. Nem volt különbség téve az alsó és felső szint között. 

Kiss János Ambrus, képviselő: vásározónak csak fedett térre van szüksége. pl. futóverseny
esetében a szociális helyiségek is használva vannak, annak komoly költség csapódik le utána,
pl. vízfogyasztásban. 

Fekete Imre, képviselő: Azt gondolja, hogy figyelembe kellene venni azt, hogy a vásározó 1-
2 órát használja a helyiséget amikor itt van. Ha nem jönne azért, mert túl magasnak tartják a
bérleti  díjat,  akkor  a  falubeli  lakosok,  akik  igénybe  szokták  venni  talán  egy  kicsit
hátrányosabb helyzetbe kerülnének azáltal, ha nem jön a vásáros, és nem tudja megvásárolni,
amit szeretne.

Németh László István, polgármester: Azt tudja támogatni,  hogy azon ne változtassanak,
hogy 5000 Ft/alkalom/max 3 óra. Helyi családi rendezvény esetén néhány órás igénybevétel
esetén 5000 Ft-os javasol.

Kiss János Ambrus, képviselő: Így jó.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Nem is keres annyit. 5000 Ft/alkalom legyen.

Kiss János Ambrus, képviselő: maradjanak az óradíjban.

Németh László István, polgármester: Nem javasolja. Akkor 5000 Ft/alkalom/5óra legyen.
Az 5 óra tág időszak, sok minden belefér. Ha nem családi rendezvényre veszi ki, hanem pl. 
bál tartására, akkor nem ez az összeg. Helyi lakosokról van szó.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Fűtés  szezonon kívül,  belül,  ez  hogyan
legyen?

Németh László István, polgármester: Mérhető-e a fogyasztás? Érdemes-e így megállapítani.

Fekete Imre, képviselő: Nem célszerű különbséget tenni,  mert  javarészt a helyiek fogják
igénybe venni?
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Németh László István, polgármester: Legyen megkülönböztetve a fűtési szezon?

Fekete Imre, képviselő: szerinte ne.

Kiss János Ambrus, képviselő: Igen, 1000 Ft-tal több legyen, a gázszámla miatt.

Németh László István, polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy fűtési szezonban 7000 Ft
legyen alkalmanként a kulturház bérlése az jelezze.
A képviselő-testület 2 igen szavazat és 3 nem ellenében nem fogadta el a javaslatot.

Aki  azt  javasolja,  hogy  egységes  legyen  5000  Ft/alkalom/5  óra  bármelyik  szinten,  ha
egyszerre a két szintet venné ki az 10.000 Ft lenne.

A Képviselő-testület 3 igen szavazat és 2 nem ellenében a javaslatot elfogadta.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ha van egy családi rendezvény, becsukják az ajtót és ne lehet
használni a mosdókat?

Csombó Zoltán, alpolgármester: Nem veszi igénybe.

Kiss János Ambrus, képviselő: Innentől megint plusz költség jelentkezik. 

Németh László István polgármester: Bármelyik szinthez jár a szociális helyiség. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Nincs értelme megcsinálni, csak a papírmunkát növelik vele.
Bevétel jóformán nem jelentkezik rajta. 

Németh László István polgármester: Hogyan akarja kiadni?

Kiss János Ambrus, képviselő: Nem gondolkodott rajta, hogy hogyan, csak most felvetődtek
a dolgok. Szinteket mondtak.

Fekete  Imre,  képviselő: Nem  gondolja,  hogy  pl.  halotti  tort  tartásánál,  azon  az
önkormányzatnak keresni kellene. 

Kiss  János Ambrus,  képviselő: A legszélsőségesebb dolgokon lovagol,  nem egy átlagos
dolgon. Javasolja, hogy halotti tor esetén ingyenes legyen az igénybevétel.

Németh  László  István,  polgármester: Még  egy  javaslat  érkezett.  A  temetődíjaknál
elhangzott,  hogy  a  temetést  is  meg  fogják  terhelni,  mert  ott  szolgáltatás  van.  Ott  lehet
megadóztatni a temetést megrendelőt, itt nem lehet.

Kiss János Ambrus, képviselő: Nem biztos, hogy kimondottan a helyi személyeket érinti a
költség. Nem hiszi, aki máshol lakik itt akar halotti tort tartani. 

Németh László István, polgármester: Sokkal inkább a távol lakó venné ki, mert nem tud
máshova menni. Inkább érvényes a vidékiekre, mint a helyiekre. Elhangzott, hogy halotti tor
esetén ne kérjenek bérleti díjat. 
Aki javasolja, hogy ne kérjenek a halotti torra bérleti díjat, kéri jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.
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Németh László István, polgármester: Térjenek át a családi rendezvény esetére pl. esküvő 
esetére. Ami nyilván több órát igényel. Arra mit kérjenek?

Csombó Zoltán, alpolgármester: 10.000 Ft-ot javasol, és a helyiség takarítása bérlő feladata.

Németh László István, polgármester: Ha esküvő van, akkor valószínű két szint szükséges,
plusz a mellékhelyiség.

Kiss János Ambrus, képviselő: 15000 Ft-ot  javasol.  Sokkal  nagyobb igénybevétel  van a
vizesblokkoknál.

Németh László István polgármester: Más javaslat? 

Fekete Imre, képviselő: Kérdezi célszerű-e különbséget tenni az esküvő esetén bérbeadáskor
a helyi és vidéki lakos között?

Németh László István, polgármester: Két javaslat hangzott el. 

Kiss János Ambrus, képviselő: A képviselőtársa részéről elhangzott, hogy a fűtési szezonban
költséggel jár.

Németh László István, polgármester: Most ne beszéljenek fűtésről, csak alapárról.
Aki a 10.000 Ft összeget javasolja? 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal javasolja.

Aki a 15.000 Ft összeget javasolja helyi igénybevételnél? A Képviselő-testület 4 igen és 1
nem ellenében a javaslatot elfogadta.
Itt már érdemes beszélni fűtési költségről, mert egész napos rendezvényről van szó.

Kiss János Ambrus, képviselő: javasolja, hogy tízezer forinttal legyen több a bérleti díj a
fűtési szezonban.

Fekete Imre, képviselő: 5000 Ft-tal többet javasolna fűtési szezonban.

Németh László István, polgármester: Aki a fűtési szezonban a plusz 10.000 Ft bérleti díj 
megállapítását javasolja, kéri jelezze.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 nem ellenében javasolja.

Németh László István, polgármester: Javasolja, hogy amennyiben nem helyi lakos bérli a
helyiséget, akkor duplázzák meg a bérleti díjat. 
Aki a javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett.

Németh László István, polgármester: Kérné, ha olyan esemény van, akkor dönthessen a
polgármester  a  bérleti  díjról  úgy,  hogy  a  nem  szabályozott  kérdésben  a  polgármester
megállapodhat az összegről.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Vagy még maximálni lehet az összeget, és
abból a polgármester egyedi megállapodást köt.
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Kiss János Ambrus, képviselő: Amit most meghatároztak, az alatt nem lehet, a felett, meg
amit sikerül kialkudni.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Csak, ha már minimumot meghatároznak,
akkor már a leendő bérlő ahhoz fog alkudni. 
 
Németh László István, polgármester:  Ő úgy fog tárgyalni, hogy megmutatja az irányadó
számokat.  De,  amire  kérnék,  pl  futóverseny  mellyel  felmerül  az  plusz  díj  legyen,  ha
eszközöket is kéri. A polgármesternek legyen joga tárgyalásra, és minden más esetben egyedi
megállapodást kötni.
Más kérdés, javaslat?

Aki az elhangzott és ismertetett díjakkal a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2018. (II.19.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közösségi  színterek
igénybevételi díját az alábbiak szerint határozza meg:

Faluház:
I. Üzleti célú igénybevétel esetén 

árusítás esetén
5.000 Ft / alkalom/maximum 3 óra

II. Magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására 
            a)  állandó lakos esetében: 
                 1. szint 5.000 Ft / alkalom/maximum 5 óra    
               1-2. szint 10.000 Ft/ alkalom/maximum 5 óra

                5 óra feletti igénybevétel esetén 15.000 Ft/alkalom/faluház

               5 óra feletti igénybevétel esetén fűtési szezonban: 25.000 Ft / alkalom

            b) nem állandó lakos esetében: 1. szint 10.000 Ft / alkalom/maximum 5 óra
                     1-2. szint 20.000 Ft/ alkalom/maximum 5 óra

               5 óra feletti igénybevétel esetén 30.000 Ft/alkalom /faluház

5 óra feletti igénybevétel esetén fűtési szezonban: 50.000 Ft / alkalom
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A Képviselő-testület a határozatban nem szabályozott esetben felhatalmazza a polgármestert
egyedi megállapodás megkötésére.

Felelős: Németh László polgármester
Határidő: 2018. március 15., illetve folyamatos

5. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták, melyben szerepel, hogy
milyen  beruházás  esetén,  mi  az  a  határ,  ami  felett  közbeszerzési  eljárást  kell  lefolytatni.
Nemleges a terv. Kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Aki a 2018. évi közbeszerzési tervről szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással 
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

A 2018. évi közbeszerzési tervről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi  CXLIII.  törvény 42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2018.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: folyamatos 

6. 2018. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Előterjesztés megkapták. A nemzeti ünnepek adottak. 
Kérdés? Kérdés nem volt.

Aki a rendezvénytervet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2017. (II. 19.) HATÁROZATA

A 2018. évi rendezvénytervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2018.  évi
rendezvénytervét jóváhagyja.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: folyamatos 

7. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  A  falugondnoknak  vannak  kötelezettségei.  Két
határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés. 

Fekete Imre, képviselő: Javasolja, hogy B) határozati javalatot fogadják el, egyelőre nem
szükséges a képzés.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  továbbképzési  tervvel  a  B.  javaslat  szerint
egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2018. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2018.
évi továbbképzési tervét jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. március 20.

8.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  falugondnoki  szolgálata  szakmai
programjának módosítása
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Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Az  előterjesztést  megkapták.  Aki  a  falugondnoki
szolgálat szakmai programját elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának elfogadásáról  

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat Szakmai
Programját elfogadja. 

Felelős: Németh László, polgármester
Határidő: folyamatos

9. Települési Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László  István,  polgármester: Az Értéktár  Bizottság akkor  tud dolgozni,  ha van
javaslat.  Az  elmúlt  időszakban  nem érkezett  javaslat.  A tájékoztató  levélben  a  bizottsági
munkáról lemondott, és ezért mást kell megbízni a munkával. A bizottság tagjai Meilinger
László és Kovács Gáborné, kéri a javaslatokat.

Kiss János Ambrus, képviselő: javasolná az alpolgármester személyét  a bizottság elnöki
posztjára.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  javaslattal  egyetért,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Aki  a  beszámolót,  és  az  elnöki  tisztségre  tett  javalatot  Csombó  Zoltán  alpolgármester
személyében elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról, és elnöki tisztség ellátásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési  Értéktár Bizottság
tájékoztatását elfogadja.
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Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Mindszentkálla  Értéktár
Bizottság elnökének Csombó Zoltán alpolgármestert megválasztja. 

Felelős: Csombó Zoltán, alpolgármester
Határidő: folyamatos

10.  Köveskál  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  óvodában  nyújtott
gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  szóló  9/2013.(VIII.14.)  önkormányzati  rendelet
módosításának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy van-e az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel?

Kiss János Ambrus, képviselő: Úgy tudja, hogy két gyermek van óvodáskorú.

Németh László István, polgármester: Pénteken volt társulási ülés, ahol elfogadásra került a
térítési díj, csak a rendelet véleményezése szükséges részükről. Kérdés?
Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

19/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodában nyújtott étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

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

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. március 15.

11. Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Mentőszolgálat Alapítványnak az elmúlt évben 
20.000 Ft támogatást adtak, mely összeggel az önkormányzat felé el kell számolni.

Kiss János Ambrus, képviselő: Akkor kapnak, ha kérnek?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Aki  kapott  támogatást  az  elszámol  az
összeggel, aki kér támogatást, az kaphat. Ez most az elszámolás elfogadása.
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Kissné  Pintér  Ágnes,  pénzügyi  ügyintéző:  A költségvetésben  +100  e/Ft-ot  terveztek  a
Tűzoltóknak és a Polgárőrségnek beállított 20-20 e/Ft-on felül. Mindszenti Egyesületnek is
terveztek. Ez nem kötelezettség.

Németh  László  István,  polgármester: Amennyiben  nincs,  aki  a  határozati  javaslatot
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

20/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  az  Országos  Mentőszolgálat
Alapítvány  (1182  Budapest,  Királyhágó  u.  70.)  részére  nyújtott,  2017.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Felelős: Németh László polgármester
Határidő: azonnal

12. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell, hogy nem áll
fenn összeférhetetlenség.  Aki  egyetért  a  20.000 Ft  összegű támogatás  biztosításával,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

21/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  20.)  önkormányzati
rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján elhatározza,  hogy a Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri
20.000 Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: 2018. évi működési kiadásainak támogatására
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
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Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesület, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2018. március 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

13. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló                              
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kérdés?

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 
Önkormányzati Társulás 2017. évre szóló beszámolójáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Térség
Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  2017.  évre  szóló
beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az  érintettet  értesíteni
szíveskedjen.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. március 15. 

14. Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívása

18



Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Kaposvár polgármestere Szita Károly felhívással élt
minden településhez,  Védjük meg településeinket,  Védjük meg hazánkat!  címmel,  amelyet
több önkormányzat, közgyűlés elfogadott már. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás?

Amennyiben  nincs,  aki  az  ismertetett  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

23/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Felhíváshoz csatlakozásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Védjük  meg
településeinket,  védjük  meg  hazánkat”  felhívásról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi
határozatot hozta:

1. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elutasítja  a  Soros-
tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
településekre  komoly  fenyegetést  jelentő  tömeges  betelepítés  miatt  felkéri
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. március 20.

15. Háziorvos megkeresése ügyeleti ellátással kapcsolatban
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Elolvasták a Doktornő levelét, mely szerint a Doktornő
megkereste a kistérséget, hogy az ügyeleti idejét csökkentsék. Erre a kistérségtől azt a választ
kapta, hogy alapvetően az ügyeletben kötelezettsége van a háziorvosoknak, de hogy mennyit
kell ebben részt venni, azt az ügyeleti ellátásért felelős személy határozza meg. Az ellátásért
felelős önkormányzat fogja megmondani a Doktornőnek, hogy kell-e ügyeletet ellátni, vagy
nem. Az is elhangzott a kistérségnél, hogy március 1-től nagy valószínűséggel egy orvossal
fogják  ellátni  az  ügyeletet  4.500  Ft/óradíjjal.  Kapott  a  kistérség  elnökétől  egy  levelet,
amelyben  tájékoztatja,  hogy a  8  tapolcai  orvos  4.500  Ft/óradíjért  nem fogja  felvenni  az
ügyeletet. Nem tudja, hogy mi lesz ennek a vége. Ők mentesíthetik-e a Doktornőt az ügyelet
alól? Azt gondolja, hogy nem az önkormányzat feladata, hanem a kistérség feladata, ők csak
biztosítják  hozzá  a  személyt.  A szerződésben  benne  van,  hogy  az  ügyeletben  részt  kell
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vállalnia. Most a kistérség valamilyen szinten csökkenti a terhet, hisz két orvos helyett egy
orvos, és feleannyiszor kerül rájuk a sor. Megemelik az óradíjat több, mint 30%-kal. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ha jók az információi, akkor a legutolsó
társulási ülésen született döntés, hogy az alapellátásnak kötelezettsége az ügyeleti ellátás, ha
ezt az alapellátást végző orvos nem tudja ellátni, akkor gondoskodnia kell a helyettesítéséről.

Németh László István, polgármester: Sokszor nem ment be azorvos, és nem gondoskodott
magának helyettesítésről. Eddig volt párja, most egyedül lesz. Javaslata az, hogy írják le azt,
hogy ellátásért felelős önkormányzat, úgy kötötték vele a szerződést, és kötelezettsége van az
ügyeletben részt venni. Az ügyelet beosztása nem az ő feladatuk, hanem a kistérség szakmai
szolgáltatóé.  Ezzel  a  kérdéssel  forduljon  hozzájuk,  és  tudomásuk  szerint  március  1-től
csökkennek a terhek, de az ügyelet alól mentesíteni nem tudják.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Határozatban kell dönteni.

Németh László István, polgármester: Az Önkormányzat mondja ki azt, hogy a Doktornőt
nem tudja mentesíteni az ügyeleti szolgálat alól.

Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

24/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

Háziorvosi ügyeletről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Rothstädter Ágnes háziorvos
ügyeleti  ellátással  kapcsolatos  kérelmével  kapcsolatban  úgy  határoz,  hogy  nem  tudja
mentesíteni az ügyeleti szolgálat alól.

16. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 
meghatározása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Lényeg az,  hogy meg van határozva a térítési  díj.
Mindszentkálla Község Önkormányzata az igénybe vevőket biztosítja-e kedvezményben? Az
elmúlt évben nem adtak kedvezményt. 

Fekete  Imre,  képviselő:  Az önkormányzat  hozzájárulhatott  volna  a  térítési  díjhoz.  Nincs
olyan személy, akinek megélhetési nehézséget jelentene a térítési díj  kifizetése sem a házi
segítségnyújtásban, sem a szociális étkezésben. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  A megállapított  térítési  díjon  felül  van
lehetősége a településnek kedvezményt adni.
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Németh László István, polgármester: Központi támogatásból mennek ez a díjak. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Mindszentkálla  esetében  a  házi
segítségnyújtás két részre bomlik, a személyi gondozásra, és a szociális segítésre.

Németh László István, polgármester: Aki egyetért azzal, hogy fogadják el az előterjesztést,
és nem kívánnak további kedvezményt biztosítani. Amennyiben a gondozottnak szüksége van
ellátásra, akkor a gondozó jelezni fogja, hogy segíteni tudnak.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

25/2018. (II. 19.) HATÁROZATA

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
 térítési díjainak meghatározásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás Társulási  Tanácsa  a  fenntartásában  működő  Balaton-felvidéki
Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal                           

Németh László István, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – 
megköszönve a részvételt – az ülést 17:30 órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
polgármester   jegyzőt helyettesítő aljegyző
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