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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  május  23-án
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

Meghívott: Rendőrkapitányság részéről: Domonkos Zsolt rendőr százados

Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Németh  László  István,  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  jegyző
asszonyt, hivatal munkatársait és intézményvezető asszonyt, valamint meghívott vendégeit,
akik beszámolót fognak tartani. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Megkérdezi, hogy a meghívóban jelölt napirendi pontokat elfogadják-e azzal
a módosítással, hogy a közrendvédelmi beszámoló után tárgyalnák az otthon beszámolóját,
valamint  a  költségvetés,  illetve  a  zárszámadás  tárgyalása  után  pedig  azon  beszámolókat
vennék előre,  ahol a pénzügyes kolléganő volt  az előkészítő? Aki egyetért  azzal,  hogy az
ismertettek  szerinti  sorrendben  tárgyalják  a  napirendi  pontokat,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

47/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

A 2018. május 23-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2017. évben
végzett tevékenységről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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3. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

4. A 2017. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

5. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

6. 2017. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

7. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

8. Mindszentkálla község teljes közigazgatási területére vonatkozó súlykorlátozás 
bevezetése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

9. Mindszentkálla településen sebességkorlátozás bevezetése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

10. Mindszentkálla, 406. hrsz.-ú kivett közterület kimérés ügye
Előterjesztő: Németh László István polgármester

11 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István polgármester

12. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a
2017. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

13. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

14. A falugondnok beszámolója 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

15. Háziorvos beszámolója 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István polgármester

16. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

17. Település parkolási rendje
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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Németh  László  István,  polgármester: Napirend  előtt  tárgyalnák  a  lejárt  határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. Ismerteti a jelentést. 
Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Aki  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  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

48/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

Csombó Zoltán,  alpolgármester:  Kérdezi,  hogy ez kötelező  a  polgármester  úrnak,  hogy
beszámoljon a döntések végrehajtásáról, mindenki ott volt a testületi ülésen, döntöttek, tudnak
róla.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  megszületett  döntések  végrehajtásáról
történik a beszámoló, ismertetése kötelező.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Köszönti Domonkos Zsolt r. százados urat. Kéri, hogy
a közrendvédelmi beszámolóval kapcsolatban mondja el kiegészítését. 

Domonkos Zsolt r. százados: Köszönti a képviselő-testület tagjait, jelenlévőket. Domonkos
Zsoltnak hívják, a Tapolcai Rendőrkapitányságon a közrendvédelmi osztály osztályvezetője.
Neki jutott az a feladat, hogy beszámoljon a tavalyi évről.  A számok mögé tekintve igyekszik
kiegészíteni  a  beszámolót,  amelyet  az  őrsparancsnok  úr  készített.  A tavalyi  évben,  mint
minden évben a rendőség is bizonyos célokat tűz ki maga elé. Nem egy adott településre,
hanem a Rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozik. A tavalyi évben úgy szerepelt
a célok között, hogy a bűncselekményeket, főleg azokat, amelyek közterületen történnek és
lakosságot leginkább irritálják, azokat minimálisra csökkentsék. A másik cél egyértelműen az
volt,  hogy  a  balesetek  számát  is  csökkentsük,  illetve  azokat  igyekezzék  megelőzni.
Mindszentkálla tekintetében az első cél, vagyis a bűncselekmények számának visszaszorítása,
ez egyértelműen sikerült,  hiszen nagyobb közterületi  jelenléttel,  ami a  települést  érintette,
sikerült olyan mértékben a bűncselekmények számát lecsökkenteni, hogy összességében 1 db
történt a tavalyi  évben, amely már vádemelési  szakban van. Ez nem csak a rendőrségnek
köszönhető,  hanem  azoknak  a  figyelemfelhívásoknak  is,  amit  az  adott  fórumokon,  stb.
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felhívják  a  lakosság  figyelmét.  Látszanak  az  eredmények.  Úgy  gondolja,  hogy  a  Káli-
medence kicsi településein abszolút jól megmutatkozik a bűncselekmények számarányában.
Az  is  hozzájárul  ehhez,  hogy a  tavalyi  évben  az  az  megelőző  évekhez  képest  a  rendőri
állomány határra történő átrendelése azért kis mértékben csökkent, annak függvényében, hogy
az  illegális  bevándorlók  hogyan  érkeznek  meg  a  határainkhoz.  Tavalyi  évben  a  körzeti
megbízottakat elég jól  sikerült  mentesíteni ezen szolgálatok alól.  Ez azt jelentette,  hogy a
körzeti  megbízottak saját  területeiken teljesíthettek szolgálatot  nagyobb óraszámban.  Ha a
körzeti  megbízott  áthelyezésre  került  a  határra,  az  azt  is  jelenti,  hogy  a  helyettesítése
mindenképpen megoldott  volt.  A tulajdon elleni  szabálysértéseket  is  ebbe a  körbe veszik,
mármint  a  közrendvédelmi  jogsértéseket,  hiszen  az  50  e  forint  értékhatár  választja  el  a
bűncselekményt és a szabálysértést, azt pedig nem is volt az elmúlt évben. Mindszentkálla
kevés azon települések közé tartozik, ahol a közrend, közbiztonság abszolút jónak mondható.
Kicsi árnyalja képet az, hogy a balesetek számában nem igazán tudták elérni azt a kívánt célt,
amit kitűztek. A település is piciben tükrözi azokat a számadatokat, amelyek a kapitányság
illetékességi területén nagyban jelentkezik. Ez nem feltétlenül az jelenti, hogy a településen
történtek  a  balesetek,  hiszen  vannak  külterületi  részek  és  kanyargós  útszakaszok.  Ha  az
okokat  vizsgálják,  -  ezeket  megtették  a  balesetek  növekedésének  tükrében  -  ,  akkor  az
országos  tendencia  is  megmutatkozik.  Az  elsődleges  baleseti  adatok  az  ittas  vezetés,
elsőbbség,  előzés  szabályainak  megszegése,  irányjelzés  szabályainak  nem  megfelelő
alkalmazása. Éppen ezért azidei évben sokkal jobban hangsúly fognak fektetni ezekre. Nem
elsősorban a  büntetés  lesz  a  cél,  tehát  nem csak ezzel  kívánják  megelőzni  a  baleseteket,
hanem azoknál a szabálysértéseknél, illetve jogsértéseknél, ahol lehetőség van az intézkedő
rendőr kezében, hogy akár figyelmeztetést is alkalmazzon, és a körülmények is olyan, akkor
élni is  fog ezzel  a lehetőséggel.  Sok esetben sokkal nagyobb visszatartó ereje  van annak,
mintha akár helyszíni bírságot, akár szabálysértést szabnának ki. Vannak itt is kivételek, és
olyan szabálysértéseket, amelyek pl. személyt is veszélyeztetnek, ott természetesen nem lehet
eltekinteni ezektől a szankcióktól. A közlekedési balesetek kapcsán itt is a figyelemfelhívásra
fogják a hangsúlyt fektetni. Ezek a jó eredmények annak is köszönhető, az előbb említetteken
túl - , hogy a rendőségnek nagyon jó a kapcsolata az önkormányzatokkal, jegyzőségekkel,
akármilyen segítségre volt  szükségük,  mindenféle  megkeresés nélkül,  személyes  kapcsolat
útján nagyon jól működött. Úgy gondolja, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben is működni fog, és
együtt ezeket a jó eredményeket meg fogják tartani, ami főként rajtuk fog  múlni. Zárásként
nagyon köszöni a sok segítséget,  melyet  a  Rendőrkapitányságnak nyújtottak,  kéri,  hogy a
beszámolót fogadják el. Ha bármiféle kérdés felmerült akár a beszámolóval, akár a rendőrség
munkájával kapcsolatban, nagyon szívesen válaszol rá.

Németh László István, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kérdés van-e a beszámolóval
kapcsolatban?

Kiss János Ambrus, képviselő: Nem a beszámolóval kapcsolatos, inkább kérdése lenne. A
kerékpáros  turizmus  nagyon fellendült  a  környéken.  Tudomása  szerint  a  kerékpárosoknak
nem kell  láthatósági  mellényt  viselni  az  utakon normál  látási  viszonyok  között.  Ezt  nem
kellene kötelezővé tenni, mivel beleolvadnak az útszéli zöldbe, arról nem is beszélve, hogy
egymás mellett kerékpároknak, hogy ebből előbb-utóbb baleset lesz.

Domonkos Zsolt  r.  százados: Ez a jogalkotó feladata.  Bízik abban, hogy ezek a baleseti
adatok  eljutnak  valamilyen  formában,  amikkel  nap,  mint  találkoznak.  Sok  esetben  a
kerékpáros is okozója a balesetnek. Többek között azért,  mert nem kellően láthatók. Attól
függetlenül,  hogy  nem  kötelező  nappal  a  láthatósági  mellény  viselése,  de  sokan  viselik.
Valóban,  jelen pillanatban éjszaka és korlátozott  látási  viszonyok között  nem kell  viselni.
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Azokon az utakon, melyek nagyon kanyargósak, nehezen beláthatók, magas a fű az útszélén,
ott az autósoknak nagyon résen kell lenni. Nem feltétlenül a gépkocsivezető a hibás, hiszen
megtesz  mindent,  de  ha  a  kerékpáros  is  nem  a  kerékpárúton  közlekedik,  nem  a  látási
viszonyoknak megfelelően látja el kerékpárját, és saját magát a kötelező tartozékokkal, akkor
ezt  nagyon  nehéz  megelőzni.  Ez  is  benne  van  abban,  hogy  figyelemfelhívások  erre  is
vonatkoznak. Az észrevétel jó volt. 

Németh László István, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Jelzi, hogy közeljövőben a
faluban  közlekedési  változás  lesz,  melyet  jelezni  fognak.  Lehet,  hogy  az  időszak  elején
fokozott  rendőri  jelenlétet  kérnek  a  községben  a  táblák  betartása  érdekében,  és  ha  kell
szankcionálást is, ha szükséges.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Örülnek a vendéglátóhelyeknek, de olyan szabálytalanul
állnak  az  autókkal,  hogy a  menetrend  szerinti  autóbusz,  mentők  nem tudnak  közlekedni.
Kérnék a rendőrség segítségét. 

Domonkos Zsolt, r. százados: Figyelembe kell venni a helyi szabályokat, helyi közlekedést,
és az itt lakók jogos igényét arra vonatkozóan, hogy az ő mozgásukat se korlátozzák meg.

Németh László István, polgármester: Köszönik a tájékoztatást, további jó munkát kíván.
Aki a közrendvédelmi beszámolót 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

49/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évről  szóló
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.

Domonkos Zsolt r. százados 16,25 órakor az ülésről távozott.

2. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolója a 2017. évben
végzett tevékenységről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Megkéri  intézményvezető  asszonyt,  hogy  az
intézmény 2017. évi beszámolóját terjessze elő. 

Kis-Tóth  Diána,  intézményvezető: Elmondja,  hogy  jelentősen  változott  sok  minden  az
intézményben.  Olvasható  a  beszámolóban  a  demográfiai  jellemzőiről.  Elmondja,  hogy az
intézményben  jó  a  jelentkezési  arány,  jelenleg  is  10  fő  felett  van  a  várakozók  száma.
Igyekeznek úgy választani, hogy figyelnek arra is, hogy mivel minden műszakban egy nővér
van, ne terheljék le a dolgozókat, hogy ne fekvőbeteg személyt vegyenek fel. Nyilvántartások
vezetése  folyamatosan  történik  a  jogszabályoknak  megfelelően.  Új  kolléga  is  érkezett  az
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intézménybe. Térítési díjat is emelték az idei évben. Jó a mutató, ahogy fejlődnek, hogy egyre
inkább  tudják  kompenzálni  azokat  a  hiányokat,  ha  valakinek  a  jövedelme  nem  fedezi  a
megállapított intézményi térítési díjat.  Szakmai ellenőrzéseknél semmi probléma nem volt.
Az elvégzett javításokról, beszerzésekről jelzett a beszámolóban. Gyógyászati segédeszköz
beszállított  váltottak,  szerinte  jó  döntés  volt,  de  ez  is  inkább  szakmai  meglátás.  A
költségvetéssel  kapcsolatban  pedig  meglátják,  hogy  a  jelenlegi  viszonyok  között  hogyan
valósul meg az elképzelés 2018. évre vonatkozóan. 

Németh László István, polgármester: Kérdés van-e beszámolóval kapcsolatban?
Kérdezi, hogy a beszámolóban miért 25 fő szerepel? 

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: A statisztikai kimutatást kell nézni, hogy az éves szinten
a feladatmutatónak 100%-nak kell lenni. 25 ágy van az otthonban.

Németh  László  István,  polgármester:  Ez  statisztikai  szám.  Egy esetben  azért  volt  alap
összegű a térítési díj, mert nem volt hozzátartozó?

Kis-Tóth Diána intézményvezető: Igen. Egyeneságbeli hozzátartozó kötelezhető arra, hogy
fizessen. Nagyon jó a kapcsolat a hozzátartozókkal.

Németh  László  István,  polgármester: Nyilván  a  szakmai  munkához  kevésbé  tudnak
hozzászólni,  mert  az  az  intézményvezetőé,  és  nem  értenek  hozzá.  Anyagi  részével
foglalkoznak ők. Kérdezi, hogy miből adódott a 340 e/Ft-os visszafizetés? Nem költötték el.
Ha olyan van, akkor megelőlegezik, de ne kelljen visszafizetni.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Ezt az utolsó napon még nem látták.

Csombó Zoltán,  alpolgármester:  Elmondja,  hogy régóta  és  nagyon jól  ismeri  az otthon
működését, tudja, hogy ez kemény feladat. Említette a beszámolóban, hogy a szakápoló, a
doktornő  jól  végzik  a  munkájukat.  Hozzáteszi,  hogy  az  ápolónőkön  is  múlik  a  dolog,
keményen  dolgoznak.  Amennyiben  lehet,  a  demens  betegeket  kerüljék  el,  mert  egyre
nehezebb.  Kérdezi,  hogy létszámhiány van most,  nincs  e  lehetőség  műszakot  vállalni,  és
lehetne spórolni a költségvetésben, ha erről lehetne szó.

Kis-Tóth  Diána  intézményvezető: A  demenciát  jól  lehet  kezelni.  Nagyon  nehéz  az
otthonban, nem látszik kívülről. A szakápolási működési engedély feltétele, hogy 8 órában
dolgozik és csak szakápolást végezhet. A szakápoló elvégez olyan feladatot is, ami nem a
feladata. A létszám adott, többet nem fizet az állam. Bízik abban, hogy június 1-jével lesz egy
új  kolléga,  aki  szakképzett,  és  dolgozott  otthonban.  A normatíva  miatt  fel  kell  venni  a
jelentkezőket, a meghatározott szempontok szerint. Érti, hogy mit mond alpolgármester úr.
Elbírálás  sokrétű,  sok  mindent  kell  vizsgálni.  Elmondja,  hogy  most  tanácsolt  el  egy
gondozottat, mert a lakók nem tudták tolerálni a betegségét, pedig szerették, tudtak vele bánni
a gondozónők.

Németh  László  István,  polgármester: Éhen  halni  nem kell,  ami  kötelező  azt  meg  kell
csinálni.

Kiss János Ambrus, képviselő: Hozzáteszi, hogy kérte az otthon, hogy csináljanak kerítést
és kaput, ami elkészült. Kéri, ha elkészült, akkor használják a kaput. 
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Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Jogos a felvetés. Négy haláleset volt az intézményben.
Ez a kerítés nem olyan amilyet szerettek volna. Elfogadták ezt a minimál szerkezetűt, amit
nyitni és zárni kell. Erre kell szabályzatot alkotni. Köszönik a kerítést. Csak akkor a nővérnek
ki kell menni bezárni, mert nem irányítható belülről, és sokkal egyszerűbb volt úgy használni,
hogy nyitva volt. Szolgáltatók is be tudnak menni. 

Németh László István, polgármester: Kulcsot kell adni a szolgáltatónak, és akkor nem kell
kimenni. 

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: belső szabályzatot kell készíteni. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Szerinte nem olyan horribilis összeg, hogy elektronikussá
tegyék a kaput. 

Csombó Zoltán, alpolgármester: Nem biztos ott van a gondozónő a kapunyitó közelében. 

Németh László István, polgármester: Van kerítés, ez a lényeg.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Diákmunka programmal kapcsolatban elmondja,  hogy
nekik kell keresni diákot, annak a járási hivatalnak a munkaerőközvetítőjéhez kell irányítani,
ahol lakik.  Linóleum lerakással kapcsolatban kérdezi, hogy tudnak-e valakit, aki lerakná?

Németh  László  István,  polgármester: Erről  beszéljenek,  ha  aktuális  lesz,  mert  nem
mindegy, hogy milyen méretben vásárolják meg. Azt meg tudják csinálni. 

Fekete  Imre,  képviselő: Ő  az  intézmény  munkáját  napi  szinten  látja.  Le  a  kalappal  a
dolgozók előtt.

Németh László István, polgármester: Kéri  intézményvezető asszonyt,  hogy továbbítsa  a
képviselő-testület  köszönetét  a  végzett  munkájuk  elismeréseként.  Kérdés  van-e  a
beszámolóval, elhangzottakkal kapcsolatban?
Aki elfogadja az intézmény beszámolóját, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

50/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény beszámolójának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla intézmény 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Németh László István, polgármester: Köszöni az intézményvezető asszony beszámolóját, 
kiegészítését.

Kis-Tóth Diána intézményvezető 16,52 órakor az ülésről távozott.
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3. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Azért kerül rá sor, mert az utolsó módosítás után is
december 31-ig érkeztek bevételek. 

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: A befolyt adóknál csak az év végén módosította
az előirányzat, és szerencsére jelentős növekedést tapasztaltak. 

Németh László István, polgármester: Megkapták az előterjesztést. 111.485.415 Ft összegű
lett  az  önkormányzat  költségvetése,  az  eredetihez  képest  növekedés  volt.  A  képviselő-
testületnek el kell fogadnia a módosított költségvetést.

Aki a költségvetés módosításhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló határozatot
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

51/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetés módosításhoz kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  2017.  évi  költségvetés  módosításához  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettséget– az előterjesztésnek megfelelően - elfogadja.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  2017.  évi  költségvetés  módosításáról  szóló
rendeletet az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 
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2/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete módosításáról

4. A 2017. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Az előterjesztést  megkapták.  Kérdezi  a  pénzügyi
ügyintézőt, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése?

Kissné Pintér Ágnes,  pénzügyi ügyintéző: 2017. évben a beruházások pályázati  pénzből
valósultak meg. A működési kiadások kb. az előző évi szinten maradtak. A bevételi oldalon
viszont  jelentős  adónövekedés  volt.  A  támogatási  összeg  maradt  a  régi,  magasabb
pénzmaradványa maradt az önkormányzatnak. 

Kiss János Ambrus, képviselő:  Kérdezi, hogy a 295.240 Ft-os számla mit takar, amit az
orvosi rendelő nyílászáró cseréjére állítottak ki. Milyen helyreállítás volt?

Kissné Pintér Ágnes, pénzügyi ügyintéző: Tavalyi ablakjavítás összege. Nem tudja, ő még 
nem dolgozott itt, előveszi a számlát és megnézik. 

Németh László István, polgármester:  pénzügyes kolléga más volt akkor. Megnézik, hogy
miről szól és ki állította ki. 

Kiss János Ambrus, képviselő: mi ez az összeg, mert nincs helyreállítva az ablakcsere után
az ablak kerete.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Ki  igazolta  le  a  számlát?  Nekik  nem
feladatuk, hogy azt vizsgálják.

Németh László István, polgármester: Mielőtt elfogadnák a 2017. évi zárszámadásról szóló
rendeletet, ahhoz előbb el kell fogadni a Káli-medence Idősek Otthona intézmény 2017. évi
pénzmaradvány elfogadásáról szóló határozatot.
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

52/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

A Káli – medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 2017. évi
pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
intézmény  2017.  évi  pénzmaradványát  2.658.193  Ft  összegben  állapítja  meg,  mely  a
decemberi  bérek  kifizetése  erejéig  kötelezettségvállalással  terhelt  (1.545.154  Ft).  A
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Képviselő-testület elfogadja, hogy az intézmény a szabad pénzmaradvány összegét a 2018.
évi működési kiadások fedezetére használhatja fel.

Németh László István, polgármester: Aki a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletet az
előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Mindszentkálla Község Önkormányzata
2017. évi zárszámadásáról

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  2017.  évi  zárszámadáshoz  kapcsolódó
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

53/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

A zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja.

5. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről 
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: az előterjesztést szintén megkapták. Csatolták a belső
ellenőrzési  jelentést  is.  Arról  szól  a  belső  ellenőr  megállapítása,  hogy  rendben  találta  a
támogatások felhasználását.
Kérdés? 
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:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

54/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

A 2017. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2017.  évben  Mindszentkálla
Község  Önkormányzatánál  végzett  ellenőrzésekről  szóló  jelentést  tudomásul  veszi  és
elfogadja azt.

6. 2017. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: A táblázatban látszik, hogy alapvetően az előirányzott
költséghez  igazodott  a  kiadás.  Nem  rugaszkodott  el  a  képviselő-testület  a  tervezett
összegektől.  A legnagyobb  kiadás  a  szüreti  felvonulás  volt,  melynek  felét  Szentbékkálla
Község Önkormányzata finanszírozta. 
Aki a 2017. évi rendezvények elszámolásáról szóló beszámolót 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

55/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

2017. évi rendezvények elszámolásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2017.  évi  rendezvényekről
szóló elszámolást tudomásul veszi, és azt elfogadja.

7.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  egyes  szociális
ellátások szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az ügyintéző a gyakorlatiasságot tekintette a napirend
előterjesztésekor. Azért gondolták ezt a javaslatot, mert határidők kötik az ügyintézőket, és
így,  ha  testületi  hatáskörben  van  az  nagyon  bonyolult,  össze  kell  hívni  a  testületi  ülést,
jegyzőkönyvezni  szükséges  stb.,  Módosítani  kellene  néhány  pontját  a  rendeletnek.  Azt
gondolja,  hogy mint  polgármester  soha nem döntött  egyedül,  továbbra is  kikéri  a  testület
véleményét szociális ügyekben. Ezzel könnyítenének a hivatal munkáját. Soha nem igényli
azt,  hogy  bármiben  is  egyedül  döntsön.  Ennek  a  feltételrendszerét  támogatja,  hogy
polgármesternek adják vissza ezt a jogosultságot.
A  rendelet-tervezet  módosítása  kitér  arra,  hogy  egyes  támogatásoknál  célszerű
jövedelemhatárt emelni. Ismerteti a rendeleti szövegrészt. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Mennyi az öregségi nyugdíjminimum?
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: 28.500 Ft. 

Németh László István, polgármester: A rendelet 10. §. (1) bekezdés c) pontja szerint tartós
betegség miatt szedett gyógyszerek költsége meghaladja a havi 10000 Ft-ot, és a havi 10000
Ft  helyett  5.000  Ft-ot  javasolja  megállapítani  a  rendelet-tervezet.  Itt  az  lenne  a  cél,  ha
levinnék  az  összeget,  akkor  többen  lennének  jogosultak  a  támogatásra.  A 10000  Ft-os
gyógyszerköltség  hamar  megvan.  Szerinte  annyira  levinnék  a  határt,  akkor  mindenki
beleférne.

Fekete Imre, képviselő: Maradjon a 10000 Ft-os határ.

Németh László István, polgármester: Akkor a gyógyszerköltség mértéke maradjon 10000 Ft.
Ismereti tovább az rendelet-tervezetet. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, ha ezentúl nem kell testületi ülést összehívni, az
lesz az adminisztrációs teher csökkentése?

Németh László István, polgármester: Igen. ettől függetlenül még egyszer elmondja, hogy
nem hivatalos testületi ülés lesz, ahol megbeszélik a kérelmeket, és amit megbeszélnek, azt
fogja a polgármester egyszemélyben aláírni.

Aki  az  elhangzott  módosítással,  miszerint  a  rendelet  10.  §.  (1)  bekezdés  c)  pontjában
gyógyszerköltség  mértéke  változatlan  marad,  a  rendelet  módosítását  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

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

8. Mindszentkálla község teljes közigazgatási területére vonatkozó súlykorlátozás 
bevezetése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Az  előző  hónapokban  rengeteget  beszéltek  erről,
nagyon sokat foglalkoztak a kérdéssel. Elmondja, hogy a súlykorlátozás bevezetése 5 t felüli
súly felett  önkormányzati  engedély lenne  szükséges.  Ismerteti,  hogy mely önkormányzati
utakat érinti a súlykorlátozás, a Monostori utcát kiveszik, Kismező utca eleje és vége, 226/4.
hrsz,  ha  ez  valószínű  a  focipályát  jelöli,  akkor  ezt  is  kiveszik  a  súlykorlátozás  alól.
Összeszámolva 9 db 5 t tábla szükséges

Csombó  Zoltán,  alpolgármester: elmondja,  hogy  felhívta  Wertán  Zsolt  mindszentkállai
ingatlantulajdonos, és kéri, hogy a fagyizó mögött megy fel egy út a telkéhez, ami a Petőfi
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utcával párhuzamos, és kéri, hogy oda is tegyenek ki 5 t táblát, melynek költségét vállalja.
Mivel közútként van nyilvántartva, támfalat akar építeni a területén, és a statikus javasolja ezt
részére. Ő nem ismeri a helyszínt, de tolmácsolja a kérését.

Fekete Imre, képviselő: régen ott szőlőterület volt, amit valahogyan meg kellett közelíteni.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Nem tudja, hogy miről beszélt az ügyfél, de kéri a 
segítséget.

Németh László István, polgármester: Akkor tegyenek oda is táblát.  Aki egyetért a 10 db 5 t
súlykorlátozó tábla megrendelésével, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

56/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Súlykorlátozó táblák megrendeléséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  településen  történő
súlykorlátozás bevezetésére tekintettel a Bakony Plastiroute Kft. 8400 Ajka, Ipari Park Északi
szektor 5714/8. hrsz.  árajánlata alapján megrendel 10 db 5 t súlykorlátozó közlekedési táblát.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendeléssel és a közlekedési táblák
kihelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Szerinte fel kellene sorolni a rendeletben az
önkormányzati utakat, amelyekre kiterjed a korlátozás.

Németh László István, polgármester: Az utakat felsorolják a rendeletben, hogy mely utakra
vonatkozik a korlátozás.  Arról is beszéltek, hogy a 3,5 t korlátozást sem tartják be. 
Térjenek át a díjszabás meghatározására.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: A tervezet  6.  §.  (2)  bekezdése  szerint  a  költségvetési
számlára kell megfizetni a díjat. Arról volt szó, hogy elkülönített számlára kerül a beszedett
összeg, és azt az utak javítására fordítják. Így beszélték meg, itt egészen másként szerepel. 

Németh László István, polgármester: Kérdés az, hogy ha nyitnak alszámlát az mit jelent?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A költségvetési  számla a főszámla,  azon
belül lehet elkülönítetten kezelni.

Németh  László  István,  polgármester: Akkor  kiegészítésre  kerülne,  hogy  „elkülönített”
számlája javára szövegrésszel. Térjenek rá a díjszabás megállapítására. Két díjtételi javaslat
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van a tervezetben. Kérdés, hogy az úthasználati díjra milyen összegű díjat határozzanak meg,
különböző  össztömeget  figyelembe  véve.  A  tervezetben  van  olyan  bekezdés,  hogy
amennyiben a polgármester úgy értékeli, hogy 15 t-nál nagyobb gépjármű tönkreteszi az utat,
azt meg lehet tiltani.

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy ki lesz, aki ezt figyelni fogja?

Németh László István, polgármester: A polgármester dönt, hogy ki, melyik útra mehet be. A
rendelet szabályozni fogja a korlátozást. 
A 30 t gépek a Levendula utcán közelítik meg most a betonhordással.

Kiss János Ambrus, képviselő: Azok a trélerek 40 t-ak.

Németh László  István,  polgármester:  Most  nem lehet  kitiltani  onnan,  ahogy a  rendelet
életbe lép,  onnantól igen, azt  is meghatározhatják, hogy mivel olyan minőségűek az utak,
hogy a plafon a 15 t-s jármű. 

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Egy  hajóban  eveznek,  de  mindenki  mást  mond.  A
polgármesternek  akart  jót,  hogy  ezt  hagyják  benne,  mert  őrá  fognak  köpködni.  Ha  a
rendeletben le van írva, akkor azt tudják mutatni. 

Németh  László  István,  polgármester:  Ha  azt  mondják,  hogy  15  t-nál  ne  mehessen  be
nagyobb autó egyik útra sem, akkor a 30 t autó helyett jöjjön 2 db 15 t-s autó, és akkor nem
kellene arra díjtételt meghatározni. Mondjanak ki egy plafon díjat?

Szép László, képviselő: Akkor pl. a mixer autó sem jöhet be.

Németh László István, polgármester: Javasolja, hogy a 17 t súly felett más díjtétel legyen.
Aki  a  tervezetben  szereplő  B)  díjtételt  nem  javasolja  bevezetésre,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a B) díjtétel bevezetését nem javasolja. 

Németh  László  István,  polgármester: Véleménye  szerint  a  17  t  tömegig  elfogadható  a
díjtételek, a 17 t felett egyéni díjtétel legyen. 

Szép László,  képviselő: az sem mindegy,  hogy egy nap hányszor fordul meg az autó az
utcában.

Kiss János Ambrus, képviselő: Alkalomra is meg lehet állapítani a díjat.

Szép László, képviselő: 12 e/Ft-ot javasol egy napra. 

Németh László István, polgármester: Elképzelhetőnek tartja,  hogy 17 t  felett  ahányszor
behajt az útra, annyiszor fizesse meg a díjat. Egyszeri alkalom legyen. Ismerteti a díjtételt.
17,1  –  25  t-ig  8000 Ft/alkalom,  25,1-35 t-ig  12.000 Ft/alkalom,  35  t  felett  pedig  20000
Ft/alkalom díjtétel legyen. Az ismertetett díjtétel elfogadható?

Csombó Zoltán, alpolgármester: Ki fogja ezt behajtani?
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Németh László István, polgármester: Erről beszéltek aljegyző asszonnyal is, hogy pl. ha
odamegy a falugondnok és megkérdezi, hogy van-e behajtási engedélye, és azt válaszolja,
hogy nincs, akkor után mit tudnak csinálni? Rendőrségi feljelentéssel is élni kell.

Kiss János Ambrus, képviselő: Venni kell ehhez eszközöket, amelyik hivatalos.
Németh László István, polgármester: A falugondnok csak kérheti, hogy fizessék be a díjat.

Csombó Zoltán, alpolgármester: Tájékoztatást kellene írni. 

Németh  László  István,  polgármester: A rendelet-tervezettel  kapcsolatban  van-e  kérdés?
Javasolja, hogy vegyék ki a rendelet 3. §. (3) és (4) pontját. A 6.§. (2) pontja kiegészül az
„elkülönített” szövegrésszel. 

Kiss János Ambrus, képviselő: A 6.§. (3) bekezdését javasolja kivenni.

Németh László István, polgármester: Kinek van telephelye? 

Kiss János Ambrus, képviselő: Senkinek, éppen ezért vegyék ki belőle. 

Németh László István, polgármester: Javasolja, hogy vegyék ki a rendeletből, de ha lesz
ilyen akkor az egyedi elbírálása lesz. 
Aki  ez  elhangzott  módosításokkal  együtt  a  rendeletet  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati utakon súlykorlátozás bevezetéséről

9. Mindszentkálla településen sebességkorlátozás bevezetése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Az előzőekhez csatlakozik ez a napirendi pont.
Elmondja, hogy az ügyintéző beszélt a közúttal, hogy 40 km/h sebességkorlátozó táblát kell 
kirakni a falu elejére és végére, melyet a közút is támogat. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Kérdezi, hogy mi van a megállni tilos táblákkal? 

Németh László István, polgármester:  A megállni tilos táblák ügyében úgy gondolja, hogy
az ügyintéző már beszélt a közutasokkal. Most dönthetnek erről is. Amit már megbeszéltek a
közlekedési táblák kihelyezése kapcsán, és a közúttal is egyeztetve van. Ismerteti a megállni
tilos táblák helyeit.  A fagyizótól  eljön a Cséri  közig.  A „Cséri”  közből  balra kanyarodva,
Tapolca felé megállni és várakozni tilos tábla elmegy a Tag útig. A Petőfi utcában a hivatal
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épületétől Szentbékkálla felé a buszmegállóval szemben kerülne kihelyezésre, de azt a közút
mondja meg, hogy hova kell kirakni. 

Kiss  János  Ambrus,  képviselő:  Ha  a  „Cséri”  közt  egyirányúsítanák,  akkor  egy  tábla
felszabadulna?

Németh László István, polgármester: Akkor az út alsó felére behajtani tilos tábla kellene.

Azt  mondták,  hogy  a  boltnál  nem  akarják  lezárni  az  utat.  A nyár  függvényében  lehet
módosítani  a  táblákat.  Ismerteti  a  közlekedési  táblák  megrendelésére  vonatkozó  előzetes
árajánlatot. Aki egyetért a sebességkorlátozás bevezetésével, valamint a közlekedési táblák
árajánlat alapján történő megrendelésével, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

57/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  Mindszentkálla
község teljes területén a 40 km/h sebességkorlátozás bevezetését.

Megbízzák  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.-vel,  mint  a  közút
kezelőjével vegye fel a kapcsolatot, a sebességkorlátozó táblák beszerzése iránt a szükséges
intézkedés megtételére.

A táblákért  fizetendő  esetleges  díjat  Mindszentkálla  község  Önkormányzata  költségvetése
terhére vállalja. 

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos

10. Mindszentkálla, 406. hrsz.-ú kivett közterület kimérés ügye
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester:  Megkapták az előterjesztést. Ez a terület a Granaco
Kft.  előtti  terület.  Azért  kellene tisztában lenni vele,  hogy hol van a nyomvonal.  Kinek a
birtokában  van  most  benne  a  bitumenes  út,  illetve  lehet,  hogy  valakitől  el  kell  venni
esetlegesen. Tudják meg pontosan, hogy hol van a nyomvonala a területnek. Három másik
területbe is belementek már. 

Szép László, képviselő: Ki kell méretni az ingatlant. 

Németh László István, polgármester: Már három másik birtokra is rámentek.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ki kell tűzni a határokat, utána tudnak intézkedni.
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Németh  László  István,  polgármester: Aki  egyetért  az  ingatlan  kimérésével,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

58/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla 406. hrsz-ú közterület kiméréséről

Mindszentkálla  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  a  Mindszentkálla,
406. hrsz.-ú kivett közterület művelési ágú ingatlan kimérését.

Megbízzák a polgármestert, hogy egy ingatlan kiméréssel foglalkozó szakember megbízásáról
intézkedjen.  A kimérés  díját  Mindszentkálla  község  Önkormányzata  költségvetése  terhére
vállalja.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: folyamatos

11. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Megkapták az előterjesztést.

Kiss János Ambrus, képviselő: Javasolja, hogy ezt adják át polgármesteri hatáskörbe.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Képviselő-testületi hatáskör.

Németh  László  István,  polgármester: Kérdés?  Aki  az  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

59/2018. (V. 23.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programját  áttekintette.   Az  áttekintést  követően  a  HEP nem  változott,  az  intézkedések
időarányos  megvalósulása  megtörtént,  azokat  a  képviselő-testület  elfogadta,  a  HEP-et
változatlan formában jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje
meg a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége (8200
Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.) számára. 
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Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. május 31.

12.   Ö  nkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése a
2017. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Nagyon átfogó beszámolót látnak. Nagy Éva 
kolléganő előkészítette az anyagot. Kérdés van-e az előterjesztéshez?
Amennyiben nincs,  aki  a határozati  javaslatot  az előterjesztéssel  egyezően 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

60/2018. (V. 03.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
részére.  

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

13. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Minden évben felül kell
vizsgálni a díjakat. Elmúlt évben módosították a díjakat. Kitétel van a rendeletben, hogy a
temetőbe behajtásért autóval nem kell fizetni, kivétel a vállalkozónak, annak fizetni kell. Az
elmúlt évben 59.250 Ft-ot költöttek a temetőre. Az idei évre 1.250 e/Ft került betervezésre.
Elhalasztották  a  temető  nyilvántartás  elkészítését.  A fák  balesetveszélyesek  a  temetőben,
kosaras autót kell hívni a gallyazáshoz, egyeztetni kell vele időpontot. A vállalkozó csak a
kosarat adná, közfoglalkoztatásban meg lehetne csinálni a gallyazást.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ki vállalja a felelősséget? A többi mire lett tervezve?

Németh László István, polgármester: Egyéb karbantartási feladatokra, fenntartási költségre.

Kiss János Ambrus, képviselő: Mi az az 1000 Ft/alkalom díj a fenntartási hozzájárulásnál?

Németh László István, polgármester: Képviselő úr javasolta megállapítani.
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Fekete Imre, képviselő: Vállalkozó fizeti, aki alkalmanként munkát végez pl. sírtisztítás.
Egy vállalkozó fizetett már díjat. Tájékoztatott egy vállalkozót, hogy új síremlék állításakor a 
10000 Ft díjat kell fizetni, amelyet sokalt a vállalkozó. Kérte, hogy tolmácsolja a testületnek.

Németh László István, polgármester: Úgy gondolja, hogy ezeket az összegeket realizálták a
községhez képest. 

Fekete  Imre,  képviselő:  Ha  valaki  igénybe  veszi  a  temetőben  lévő  létesítményt,  akkor
temetési szertartáson kívül létesítményi igénybevételi díjat kell fizetni. Tudják, hogy az egyik
temetkezési vállalkozónak van kint a temetőben hűtőkamrája, és beszélt velük, ha használják
a kamrát, akkor ez már rájuk is vonatkozik. A vállalkozó tiltakozott, és azt mondta, hogy ha
nem mindszentkállai lakos az elhunyt, jelezni fogja, és fizetni fogja.
A környező  településeken  nem  kérnek  a  vállalkozótól,  mert  azt  úgyis  tovább  hárítják  a
hozzátartozókra a felmerülő költséget.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ilyen rendeletük sem volt eddig.

Németh László István, polgármester: Melyik rendelet nem volt?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A rendelet már régi, csak más díjak vannak, 
felül kell vizsgálni a díjakat minden évben.

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  egyetért  azzal,  hogy a  temetővel  kapcsolatos
díjakat ne módosítsák, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

61/2018. (V. 03.) 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 módosítani nem kívánja.

14.     A falugondnok beszámolója 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Falugondnok  elkészítette  a  beszámolót,  melyet
mindenki kézhez kapott.  Kérdés?

Fekete Imre, képviselő: A falugondnok munkája az egész falu szeme láttára folyik. Próbál 
megfelelni a településnek, az önkormányzatnak, és az intézménynek is. 

20



Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a közalkalmazotti
illetményekről, mely a következők miatt szükséges. Valamikor évekkel ezelőtt a képviselő-
testület illetménykiegészítésben részesítette. Ez a kiegészítés - ettől az évtől – akkor adható,
amennyiben  a  falugondnok  minősül.  Annak  a  minősítésnek  a  függvénye  a  további
illetménykiegészítés.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ez minden közalkalmazottra érvényes?

Németh  László  István,  polgármester: Aki  béren  felüli  illetménykiegészítést  kap,  arra
vonatkozik. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Kovács Gábornéra is vonatkozik.

Németh László István, polgármester: Katinak is közalkalmazottnak kellene lenni. 

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Sok  helyen  így  van,  hogy  munka
törvénykönyv hatálya alá tartoznak. 

Németh László István, polgármester: Ezeket is át kell beszélni. Elmondja, hogy nőni fog a
munkája a kollégának. 
Aki  a  falugondnoki  beszámolót  elfogadja  azzal,  hogy  a  falugondnokot  ősszel  minősíteni
szükséges, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül  és  1  tartózkodás  mellett  (Fekete  Imre,  képviselő  érintettsége  okán  a  szavazáskor
tartózkodott) az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

62/2018. (V. 03.) HATÁROZATA

Falugondnoki beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2017. évről szóló
beszámolóját tudomásul veszi, és azt elfogadja. 

Felkérik a polgármestert a falugondnok minősítésével kapcsolatos teendők megtételére.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: 2018. december 31.

Csombó  Zoltán,  alpolgármester: Véleménye,  hogy  amit  a  falugondnok  végez,  az  nem
falugondnoki feladat. Annyi teher van rajta, hogy ez alatt nehogy megroskadjon valaki, mert
mindig azt mondják, hogy majd a falugondnok, a falugondnok..  Elismerését tolmácsolja, és
már 16. éve végzi ezt a feladatot a községben. Meg lehet fordulni a káli-medencei falvakban,
és elmondható, hogy a faluban rend van.

Fekete  Imre,  képviselő: Köszöni  az  elismerő  szavakat.  Próbál  mindent  megtenni  a
településért, és magáénak érzi a falut.
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Németh  László  István,  polgármester: Ha  nem lesz  közfoglalkoztatás  a  jövőben,  akkor
bajban  lesznek.  Elmondható,  hogy  rendesen  dolgoznak  a  közfoglalkoztatottak.  Még  nem
tudják, hogy hogyan alakul a közfoglalkoztatási program.

Fekete  Imre,  képviselő: Kiöregszik  a  lakosság.  Egészségügyi  problémái  vannak  a
dolgozóknak. Minden feladatot elvégez, mert a faluért teszi.

15. Háziorvos beszámolója 2017. évről
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester: A beszámolót  megkapták.  Azt  gondolja,  hogy az
Önkormányzat  mindent  megtesz  a  doktornő  érdekében.  Segítenek  azzal  is,  hogy  a
fűtésrendszert  is  korszerűsítik.  A doktornőt  szeretik  a  faluban,  közvetlenül  gondoskodik a
betegekről.
Aki a háziorvosi beszámolót 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

63/2018. (V. 03.) HATÁROZATA

Háziorvosi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  háziorvos  2017.  évről  szóló
beszámolóját tudomásul veszi, és azt elfogadja.

16.  Beszámoló  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2017.  évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztést megkapták, részletes anyagot kaptak
a hivataltól. Kérdés van-e az előterjesztéshez?

Amennyiben nincs, aki a beszámolót 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

64/2018. (V. 03.) HATÁROZATA

Az önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi tevékenységéről
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Mindszentkálla Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások
2017. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

17. Település parkolási rendje
Előterjesztő: Németh László István, polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Azért  kapták  meg  most,  mert  ez  az  anyag  csak
tájékoztató jellegű. Még a tegnapi napon egyeztettek a hivatalban, hogy hogyan értelmezünk
és  mit  értelmeznek.   Elmondja,  hogy  négy  szabályzót  használtak  az  előkészítéskor,  ami
kimondja,  hogy kinek  kell  mindenképpen  parkoló  biztosítani.  Az  OTÉK kimondja,  hogy
minden szálláshelynek kell  rendelkezni parkolóval saját  területen.  A településképi rendelet
tiltja a közterületen való parkolást. A közterület használatáról szóló rendelet azt mondja, hogy
bérelni lehet közterületeket különböző célokra, mint pl. személygépkocsi elhelyezésére. Ezt
foglalták  össze  a  tájékoztató  anyagban.  A hivatal  felvállalta,  hogy  kigyűjtik  azokat  az
érintetteket,  akik  szállásadással,  kereskedelmi  tevékenységgel  foglalkoznak,  azokat
tájékoztatják erről. Amennyiben úgy alakul, hogy nincs parkolásra helyük, akkor nyilván az
önkormányzattól közterületet kell megváltani erre a célra. Jegyző asszony feltett egy érdekes
kérdést, hogy pl. vendéglátó egységnek van parkolási helye és ki is jelölve, és parkoltat. Az
önkormányzat  adhat  parkolóhelyet,  akinek  nincs  önálló  parkolója,  mint  pl.  a  fagyizó.  Az
önkormányzat  tulajdonképpen  a  fagyizó  miatt  fogják  kijelölni  a  parkolóhelyet.  Vagyis
tájékoztatni kell a fagyizót, hogy meg kell váltani a helyet 12 e/Ft/év/gépkocsi díjért. Érdekes
kérdés, hogy mit csinálnak a lakókkal, akik kint parkoltatják az utókat, miközben az udvarban
tudnak parkolni. 

Kiss János Ambrus, képviselő: Ami nem áll az udvarban, arra fizetni kell.

Németh László István, polgármester: A településképi rendelet alapján nem lehet parkolni
közterületen. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Illetve a rendelet szerint a közintézmények
előtt lehet parkolni.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ha ő az ingatlana előtt parkol, akkor neki díjat kell fizetni?

Németh László István, polgármester: Igen ez egy érdekes szituáció lesz. Ha parkol, akkor
igen.
Tehát nem arról szól, ha valaki megáll, hanem ha parkolónak használja a közterületet. Erre
mondta azt, hogy úgy vigyázzanak, hogy abban a pillanatban amikor ezt bevezetik, az akkor
mindenkire fog vonatkozni. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Hogyan lesz ez betartatva?

Németh László István, polgármester: Aki egyetért ezekkel szabályokkal, és azzal, hogy a
hivatal tájékoztatót fog küldeni a nyilvántartott szolgáltatóknak.
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Kiss  János  Ambrus,  képviselő: A  nyaralótulajdonosoknak  is  kellene  küldeni,  mert
megérkezik az ingatlantulajdonos a harmadik autóval is, és kint parkolnak az ingatlan előtt.

Németh László István, polgármester: Csak nyilvántartott adatok alapján tudnak kiküldeni
tájékoztatót.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Csak  a  nyilvántartás  alapján  küldik  ki,
honlapra is felkerül, lehet plakátolni a tájékoztatót.

Szép László, képviselő: Ő is ott parkol az autóval, ide fizeti az adót, azzal dolgozik, akkor
neki is fizetnie kell?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A testület fogadta el a rendeletet.

Németh László István, polgármester: További 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

65/2018. (V. 03.) HATÁROZATA

A lakossági tájékoztatásáról

Mindszentkálla  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  a  lakosság
tájékoztatását a gépjármű várakozóhelyek kötelező számáról, helyéről.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a lakossági tájékoztató elkészítésére, a helyben szokásos
módon  történő  kihirdetésére,  továbbá  a  nyilvántartásba  vett  szálláshely-szolgáltatók,
kereskedelmi  és  vendéglátó  egységet  üzemeltetők  részére  történő  személyre  szabott
kiküldésére. 

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Határidő: folyamatos

Németh László István, polgármester: További kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el - megköszönve a részvételt - az ülést 18:27
órakor bezárta.

kmft.

Németh László István Tóthné Titz Éva
    polgármester         jegyzőt helyettesítő aljegyző
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