
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282  Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/705-6/2018.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. április 25. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  április  25-én
7:30 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester 
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából Pálffyné Cséri Mónika ügyintéző

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László  István,  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  hivatal
munkatársait.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. A
mai rendkívüli ülésen négy napirendi pont szerepel, melyet ismertet. Javasolja a meghívóban
jelölt napirendi pont tárgyalását. 
Aki  elfogadja,  hogy  a  meghívó  szerinti  napirendi  pontot  tárgyalják,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

36/2018. (IV. 25.) HATÁROZATA

A 2018. április 25-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a  2018.  április  25-i  rendkívüli
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. A közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 06.) önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

3. Mindszentkálla község teljes közigazgatási területére vonatkozó súlykorlátozás 
bevezetése, súlykorlátozott behajtás rendjéről szóló rendelet előkészítése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

4. Törvényességi felhívás
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Előterjesztő: Németh László István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: A hivatal dolgozója előkészítette a pályázatot, mely
arról szól, hogy minimum 10% önerővel lehet pályázni kulturális célú beruházások irányába.
A tavalyi  évben  is  pályázatot  nyújtottak  be  erre  a  pályázatra.  Kár  brutális  összegeket
megcélozni, hiszen arányosítják az önkormányzatokat a lehetőség szerint kiosztott pénzeket.
Egyeztetve, és az elmúlt  éveket is figyelembe véve a kultúrházban két dolog volt,  amivel
problémájuk adódott a rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál. Az egyik a hangosítás
és fény kérdésköre, a másik a kivetítés, ezért árajánlatokat kértek be. A Hangszerdiszkont.hu
és a PC MAX Számítástechnika adott árajánlatot összesen 1.201.130 Ft összegben, minimum
10% önerő kell hozzá, melyet az önkormányzatnak kellene a tartalék terhére biztosítani.

Fekete Imre, képviselő: Ez egy nagy előny lenne a településen. Tudják azt, hogy közösségi
rendezvények  szervezésére,  megtartására  mindig  úgy  kellett  kölcsönkérni  az  eszközöket,
technikát. 

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Vetítővászon  és  projektor  most  is  rendelkezésre  áll  az
önkormányzatnak,  ezért  ezeket  nem  tudja  támogatni.  A  hangtechnikával  egyetért.
Fénytechnika esetében, inkább ezt a pénzt fordítsák másra. Ha csak hangtechnikai dolgokat
vennék meg, akkor, így az önrész 61.252 Ft-ba kerülne. 50%-kal kevesebb költségük lenne. A
fénytechnikára nincs akkora igény.

Németh László István, polgármester: A vetítővászon nincs ilyen méretű, a projektor régi.
Azt gondolja, hogy nem biztos, hogy 121.000 Ft lesz az önrész, lehet ez több is, mert attól
függ,  hogy mennyi  lesz  a  megítélt  támogatás.  A fénytechnika  hordozható  lesz.  Tudatosan
választották ezt a típust. Ha egy pályázati lehetőséget ki tudnak használni 121.000 Ft-al, akkor
nem baj, hogy lesz két projektor.  Úgy gondolja, hogy a projektor 154.000 Ft-ba kerül, hozzá
a lámpa ennek több, mint a fele. Ekkora önrésszel ilyen pályázatnál ez abszolút kihasználandó
kategória. Támogatja ezt a komplett elképzelést.

Fekete  Imre,  képviselő: Kiegészítésként  elmondja,  hogy vetítővászon  van,  de  viseltes  a
használat miatt. A projektor már kiszolgálta az idejét.

Kiss János Ambrus, képviselő: Hányszor használják évente? Annak nem látja értelmét, hogy
a dobozba álljon. 

Németh  László  István,  polgármester: Az  elmúlt  időszakban  többször  is  lehetett  volna
használni  a  közösségi  rendezvényen.  Nem  hiszi,  hogy  a  régi  vetítővászon  vetekszik  az
ajánlatban  levővel  majdnem  egy  mozi  szintű  vászon.  Megérti  azt,  amit  a  képviselő  úr
mondott, de ez egy pályázat, és 10 %-ot kell hozzátenni a legjobb esetben. Ha ezt az egészet
ki kellene fizetni, az 1,2 millió forint lenne. A két hiányzó képviselőtársával is beszélt erről, és
véleményük, hogy pályázat nélkül is vállalható lenne.  Mindenki elmondta a véleményét. 

Aki az eredeti pályázati anyagot el tudja fogadni, kéri kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testület  2  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

37/2018. (IV. 25.) HATÁROZATA

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be. 

A pályázat keretében tárgyi eszközök beszerzését kívánja megvalósítani az önkormányzat:

- PC  Max  Számítástechnika  (8300  Tapolca,  Kossuth  u.  26.):  209.730  Ft  bruttó
(projektor, vetítő vászon)

- Hangszerdiszkont.hu  (9023  Győr,  Bartók  Béla  u.  1.):  991.400  Ft  bruttó  (fény-  és
hangtechnikai eszközök)

A beruházás összköltsége 1.201.130 Ft.
Az  igényelt  támogatás  mértéke  1.080.130  Ft.  A fennmaradó  összeget  (121.000  Ft),  mint
önerőt Mindszentkálla Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetésbe betervezett tartalék
terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: azonnal

2. A közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 06.) önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Egyetlenegy módosító  javaslatot  vélt  felfedezni  a
rendelettel  kapcsolatban,  már  2017.  év  elején  módosították  a  rendeletet.  A  rendelet  1.
melléklet A. táblázat 4. pontjában a 10.000 Ft/év/gépkocsi tételt javasolja módosítani 12.000
Ft/gépkocsi/év díjtételre. Nem tudja, hogy ennek mikor lesz jelentősége, de a könnyebb, havi
számolás miatt javasolja a módosítást. 
Van-e más javaslat.

Aki a javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2018. (V. 04) önkormányzati rendelete
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a közterületek használatáról szóló 
9/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kiss  János  Ambrus,  képviselő:  Kérdezi,  hogy  a  már  engedéllyel  üzemelő  vendéglátó
helyeknek utólag is előírható a parkolási helyek száma?

Németh László István, polgármester: Kérte a kolléganőt, és a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt,
hogy utána néznek annak, hogy ezt milyen rendeletek szabályozzák. Az biztos, hogy az elmúlt
évi  állapotot nem csinálják végig az idei  évben.  Műszaki ügyintéző írt  egy megkeresés a
Magyar  Közút  Kht-hoz  a  táblák  kihelyezésével  kapcsolatban,  még  válasz  nem  érkezett.
Beszélt  a  tapolcai  telephely  vezetőjével,  aki  ígérte,  hogy  Veszprémben  beszél  a
kolléganőjével, aki kint volt a településen, és felhívja a figyelmét a levelükre. Visszahívást
ígért.  Azt gondolja,  hogy mindenképpen rajta lesznek az ügyön,  hogy a Magyar  Közúttól
jöjjenek le és a közutakon a megállni és a várakozni tilos táblák kihelyezésében segítsenek. 

3. Mindszentkálla község teljes közigazgatási területére vonatkozó súlykorlátozás 
bevezetése, súlykorlátozott behajtás rendjéről szóló rendelet előkészítése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László  István,  polgármester:  Azt  gondolja,  hogy abban benne volt  maga a  5 t
súlykorlátozás bevezetése. 
 
Pálffyné Cséri Mónika ügyintéző: Táblázat nem volt az anyagban. Azért nincs készen, mert 
beszélt a Rendőrséggel és kell állásfoglalás a rendőrségtől.

Kiss János Ambrus, képviselő: Félreértés van, mert önkormányzati utakról beszélünk, és 
nem közutakról. A rendőrségnek nincs köze az önkormányzati utak súlykorlátozásához.

Pálffyné Cséri Mónika, műszaki ügyintéző: Egy helyszíni szemlét kért a rendőrség, hogy 
azt mindenképpen szervezzék meg. 

Németh László István, polgármester: Akkor nem tudja hogyan fognak erről szavazni.

Kiss János Ambrus, képviselő: Szavazzák meg, hogy ezt létrehozzák.

Németh  László  István,  polgármester: Akkor  félreértés  van.  Van  egy  anyag,  azt
Mindszentkállára  vonatkozóan  előkészíteni  szükséges.  Jogszabályi  hátteret  kell  megnézni,
hogy az  jelen  pillanatban megfelel-e.  Mivel  ez  önkormányzati  út,  ahhoz senkinek semmi
köze, egyeztetni nem kell senkivel.

Kiss János Ambrus, képviselő: Hatóságnak nincs ehhez köze,  rendeletet  kellene alkotni,
hogy ezeket érvényesíteni tudják. 

Németh László István, polgármester: A rendelet-tervezetet nagyon hamar meg kell csinálni.

Kiss János Ambrus, képviselő: A szabálysértésekkel kapcsolatos rendelkezésnél javasolja,
hogy  az  ellenőrzésre  jogosult  –  ha  lehet  -  legyen  a  falugondnok,  kellene  neki  egy
fényképezőgép vagy kamera,  ami bizonyító erejű lehet.  A használat  után az utakat  vissza

5



kellene  venni,  ellenőrzötten,  ezt  mindenképpen  vegyék  bele,  hogy  legyen  kijelölve  az
ellenőrzésre a falugondnok. 

Németh  László  István,  polgármester: A fentiek  okán  merült  fel  az  5  t  súlykorlátozás
bevezetése nem a község teljes területére, hanem csak az önkormányzati utakra. Okafogyottá
válik  a  szakhatósági  állásfoglalás  bekérése.  Kéri,  hogy  készítsék  elő  az  előterjesztést  a
megbeszéltek szerint. 

4. Törvényességi felhívás
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Annyi  feladatuk  van,  hogy  felhívják  a  hivatal
figyelmét a törvényességre.  Javasolja a tájékoztatás tudomásulvételét.
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

38/2018. (IV. 25.) HATÁROZATA

Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  VEB/005/1635/2018.  számú törvényességi  felhívásával  egyetért,  az  abban
leírtakat elfogadja, a feltárt jogszabálysértő gyakorlatot a továbbiakban megszünteti.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2018. május 10.

Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bár erről már
előzetesen  egyeztettek,  hogy a  következő  hosszú  hétvégére  kellene  egy un.  beszélgetésre
meghívni az ingatlantulajdonosokat, ahol kötetlenül beszélhetnének a falu jövőjéről, életéről,
stb. Azt időpontot még egyeztetni fogják.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt – a rendkívüli 
ülést  7:55  órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

                    

   A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Pálffyné Cséri Mónika
     ügyintéző
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