
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282  Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/705-11/2018.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 26. napján megtartott testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2018. szeptember 26-
án 16:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Németh László István polgármester 
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, képviselő urakat. Két képviselő
igazoltan van távol az ülésről. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő jelen van, az ülés
határozatképes. 
Javasolja, hogy az intézményvezető asszony jelzése alapján a 2. napirendi pontot töröljék,
okafogyottá vált, hiszen a vagyonvédelmi szabályzatot már elfogadták, és helyette vegyék fel
Bódis  Lajos  8255 Balatonrendes,  Fő u.  23.  szám alatti  lakos  Mindszentkálla,  45.  hrsz.-ra
vonatkozó ingatlanvásárlási  kérelem ügyét.  Az ülés  végén szeretne  tájékoztatást  adni  egy
emailes megkeresésről.                        

Aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

78/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

A 2018. szeptember 26-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

1.  A 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 01.) rendelet módosítása, tájékoztatási 
kötelezettség
Előterjesztő: Németh László István polgármester

2. Bódis Lajos 8255 Balatonrendes, Fő u. 23. szám alatti lakos Mindszentkálla, 45. hrsz.-
ra vonatkozó ingatlanvásárlási kérelem ügye                            
Előterjesztő: Németh László István polgármester
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3. Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla érdekképviseleti fórumába tag 
delegálása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

4. Víziközmű-rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

5. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évre
Előterjesztő: Németh László István polgármester

6. Súlykorlátozás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

8. A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló 
önkormányzati rendelet bevezetésének előzetes egyeztetése   
Előterjesztő: Németh László István polgármester

9. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

10. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

11. Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása       
Előterjesztő: Németh László István polgármester

12.Tájékoztató Könyvtárellátási Szolgáltatásról
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester: Napirend  előtt  tárgyalnák  a  lejárt  határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. A jelentést mindenki megkapta. Nagyon sokat
találkoztak az elmúlt időszakban, a kiadott anyagban szerepelnek az elmúlt időszakban hozott
döntésekre tett intézkedések.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez a jelentés visszacsatolás a döntésekre.

Németh László István, polgármester: 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 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

79/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 01.) rendelet módosítása, tájékoztatási 
kötelezettség
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztésből látható, hogy 2 tétel van, ami miatt
módosítani kell a költségvetést. A költségvetés fő számain ez látszik, de lényegében változás
nincs, meghatározott feladatokra kapták a pénzt. 
Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kis-Tóth  Diána,  intézményvezető: Dologi  költségeket  növelni  kellett,  hogy  ne  legyen
visszafizetése az intézménynek. Elmondja, hogy újra kollégát keresnek.

Németh  László  István,  polgármester:  Ez  a  dolog  rendezve  van,  de  ez  nem változtat  a
költségvetésen. A 2019. évi költségvetés tervezéskor a jubileumi jutalmakat figyelembe kell
venni,  azokat  ki  kell  fizetni,  ez  kötelező  feladatuk.  2018.  évben  nem kell  az  intézmény
költségvetéséhez hozzányúlni.

Kis-Tóth Diána, intézményvezető: A dologi kiadások rendben vannak.

Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  2018.  évi  költségvetés  módosításáról  szóló
rendeletet az előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2018. (X. 04.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Németh  László  István,  polgármester:  Aki  a  költségvetés  módosításhoz  kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettségről szóló határozatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

4



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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

80/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Község Önkormányzata tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

2. Bódis Lajos 8255 Balatonrendes, Fő u. 23. szám alatti lakos Mindszentkálla, 45. hrsz.-
ra vonatkozó ingatlanvásárlási kérelem ügye                            
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Kéri a jegyző asszony tájékoztatását a kérelemről.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elkészítették az előterjesztést.

Németh  László  István,  polgármester:  Ismerteti  a  kérelmet,  mely  szerint  Bódis  Lajos
balatonrendesi  lakos  vásárlási  szándékkal  fordult  az  önkormányzathoz,  az  un.
káposztáskertben az örökölt ingatlana mellett van egy önkormányzati terület, melyre a vételi
szándékát  bejelentette.  Jegyző  asszony  tájékoztatása  szerint  mindenképpen  szükséges  az
értékbecslést  elkészíttetni.  114  m2 területről  van  szó,  és  véleménye  szerint  a  felértékelés
legalább megközelíti vagy legalábbis közel annyi lesz, mint amennyiért értékesíteni tudják.
Kérdés, hogy akarják-e értékesíteni az ingatlant úgy, hogy ne legyen az önkormányzatnak
bevétele?  A másik  lehetőség,  hogy felveszik  a  kapcsolatot  az  ügyféllel  és  tájékoztatják  a
felértékeltetési kötelezettségről és megkérdezik tőle,  hogy ennek a plusz költségét a vételi
szándékába hajlandó-e kifizetni? Javasolja, hogy amennyiben átvállalja vagy ezzel a növelt
összeggel tudnak foglalkozni, akkor értékeltessék fel, de ha eláll a szándékától akkor már nem
is szükséges az értékbecslést elkészíttetni. 

Szép László Sándor, képviselő: Ha átvállalja a felértékeltetési költséget, akkor értékesítsék a
területet.

Kiss János Ambrus, képviselő: Elfogadható.

Németh László István, polgármester: Tehát a felértékelt összeg, plusz a felértékelés díja,
ezért az összegért amennyiben megvásárolja, akkor elfogadják az eladást. Amennyiben ezt
nem vállalja, akkor nem kívánják eladni.

Kiss János Ambrus, képviselő: Eladásnál az ügyvédi díj kit terhel?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző:  Az  önkormányzatnak  alapvetően  az
értékbecslés  a  feladata.  Ismerteti  a  határozati  javaslatot:  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  értékesíti  a  tulajdonában  lévő  45.  hrsz  ingatlant  Bódis  Lajos  részére
értékesíti,  amennyiben  kérelmező  az  értékbecslés  díját,  illetve  a  megállapított  vételárat
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egyben kifizeti. A Képviselő-testület az értékbecslés ára alapján elfogadja azt eladási árnak?
Így látatlanban elfogadja a képviselő-testület? Nem mindegy a döntés miatt.

Németh László István, polgármester: Azért fogalmazott úgy, hogy emiatt még egyszer ne
kelljen összeülnie képviselő-testületnek. A következő a javaslata: szerinte mindegy, hogy a
114 m2-es területre mennyit fognak megállapítani, a lényeg az, hogy ott lesz valaki, aki a
birtokot gondozza. Javaslata az, hogy amit az értékbecslő megállapít, azt az értéket fogadják
el vételi árnak, plusz az értékbecslő díja, és amennyiben ezt kifizeti a vevő, akkor hajlandók
az eladásra. 

Szép László Sándor, képviselő: mit csinálnak vele ott. 

Németh László István, polgármester: Van-e más javaslat? Aki egyetért a javaslattal, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

81/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Mindszentkálla 45. hrsz ingatlan értékesítéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  elhatározza,  hogy  a  Mindszentkálla,  45.  hrsz.-ú
ingatlant értékesíti Bódis Lajos Balatonrendes, Fő u. 23. sz. alatti lakos részére, amennyiben
az értékbecslés díját és a megállapított vételárat vevő egyben kifizeti.

A Képviselő-testület az értékbecslést az ingatlan vételi áraként elfogadja.

A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  kérelmező  tájékoztatására.  Az  értékesítési
feltétel kérelmező által történő elfogadása esetén az értékbecslés megrendelésére és az adás-
vételi szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: azonnal

3.  Káli-medence  Idősek  Otthona  Mindszentkálla  érdekképviseleti  fórumába  tag
delegálása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester: A  fenntartó  részéről  1  főt  kell  delegálni  az
érdekképviseleti  fórumba.  Három évente újra  kell  választani  a  tagokat.   Korábbi  években
Szép László Sándor volt a delegált. 

Kis-Tót  Diána,  intézményvezető: Nem talált  pontos  időpontot  az  előző  megválasztásról
döntést.  Egyrészt  változik  a  hozzátartozói  választott,  másrész  változik  munkavállalók
választható tagok személye is. Hamarosan a szakértő is fogja ellenőrizni az intézményt és
ezekre a dolgokra kimondottan rá szoktak fókuszálni. 
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Németh László István, polgármester: Egy hatósági ellenőrzés már megvolt, a tanusítvány
kifüggesztésre  került.  Köszönik  a  végzett  munkát.  Szép László  volt  eddig  a  delegált  tag.
Javasolja, hogy mivel nincs ok a változtatásra, és amennyiben képviselő úr vállalja, akkor
javasolja a személyét.

Szép László Sándor, képviselő: Elfogadja.

Németh László István, képviselő: Más javaslat?
Aki egyetért a javaslattal, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 
érdekképviseleti fórumba való delegálásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla érdekképviseleti fórumába a fenntartó részéről 2018. október 1. napjától Szép
László Sándor képviselőt delegálja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Káli-medence  Idősek  Otthona
Mindszentkálla intézmény vezetőjét a döntésről értesítse.

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

4. Víziközmű-rendszer vagyonértékelése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy miért van ez, miért
szükséges,  milyen  határidők  vannak.  Elég  bonyolult  a  rendszer,  de  nyilván  megfelelő
személyek ezt előkészítik és csinálják. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben  nincs,  aki  a  30.  sorszámú  Szentbékkálla  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer
vagyonértékeléséről szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

83/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer
 vagyonértékeléséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata   -  mint  a  11-07092-1-002-00-02  MEKH kóddal
rendelkező 30.  sorszámú  Szentbékkálla  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer Ellátásért
Felelőse  -  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer  vagyonértékelésére
vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozza:

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  78.  §  (1)  bekezdése
szerinti  kötelezettség  teljesítése  érdekében  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
Polgármestert, hogy Mindszentkálla Község Önkormányzata nevében megbízást adjon
a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő
kiválasztására – a szükséges meghatalmazással – és a vagyonértékelés lefolytatására.

Továbbá  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező
Együttműködési  megállapodást,  mely  a  vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni
érdekeltség  arányában történő megosztását  szabályozza,  az  Önkormányzat  nevében
aláírja.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja,  hogy  a
vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018.-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

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

Németh László István, polgármester: Aki a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető-, és
tisztító  víziközmű-rendszer  vagyonértékeléséről  szóló  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

84/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető-, és tisztító víziközmű-rendszer
vagyonértékeléséről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata   -  mint  a 21-25858-1-005-00-12 MEKH kóddal
rendelkező 75.  sorszámú  Köveskál  szennyvízelvezető-,  és  tisztító  víziközmű-rendszer
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Ellátásért  Felelőse  -  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víziközmű-rendszer
vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot, és az alábbi határozatokat hozza:

A víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  78.  §  (1)  bekezdése
szerinti  kötelezettség  teljesítése  érdekében  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
Polgármestert,  hogy,  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  nevében  megbízást
adjon a BAKONYKARSZT Zrt.  részére a  vagyonértékelő közbeszerzési  eljárásban
történő  kiválasztására  –  a  szükséges  meghatalmazással  –  és  a  vagyonértékelés
lefolytatására.

Továbbá  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező
Együttműködési  megállapodást,  mely  a  vagyonértékelés  költségeinek  vagyoni
érdekeltség  arányában történő megosztását  szabályozza,  az  Önkormányzat  nevében
aláírja.

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja,  hogy  a
vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018.-2019. éveket illető víziközmű
használati díjak, elszámolási kötelezettséggel a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak.

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

Kis-Tóth Diána, intézményvezető 16:20 órakor távozott az ülésről.

5. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évre
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  A és  B  típusú  ösztöndíjpályázat  kiírásról  és  a
rendszerhez való csatlakozásról kell dönteni. Az elmúlt években is csatlakoztak. 

Aki a csatlakozásról szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

85/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására
létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2019.  évi
fordulójához. 
Kijelenti,  hogy a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2019.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
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kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. október 3.

Németh  László  István  polgármester:  Aki  a  pályázati  kiírásokat  jóváhagyja,  kéri
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. október 5. 

6. Súlykorlátozás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Az  előző  időszakban  sokat  foglalkoztak  ezzel  a
kérdéssel.  Az  elmúlt  testületi  ülésen  döntöttek  arról,  hogy  a  törvényességi  felhívásra
módosítani kell  a törvényi  előírásoknak megfelelően a rendeletet.  Kidolgozásra került  egy
újabb tervezet, amely azt gondolja, hogy olyan értelemben különbözik a már elfogadottól,
hogy eleget tett a Kormányhivatal által megkérdőjelezetteknek. Tulajdonképpen a kérdéskör
ebben  a  rendeletben  az,  hogy a  behajtási  engedélyt  ki  kapja  meg.  Pénzt  nem szedhet  az
önkormányzat,  de  a  tiltást  azt  továbbra  is  fenntarthatják,  de  nyilván  akkor  ezzel  tágabb
értelemben kell foglalkozni azzal, 
hogy ki kaphat engedélyt a behajtásra, és nem ellentételezik pénzzel. Ez a behajtási engedély
3. §. (3) bekezdés adható különösen, és fel van sorolva négy kitétel a mentességre.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Még bármilyen mentességet bele lehet venni
a tervezetbe, amit javasolnak. 

Németh  László  István,  polgármester: Négy  olyan  pont  szerepel  most,  amit  előzetesen
megbeszéltek, de ehhez még lehet javaslatot tenni. Ismerteti, hogy milyen esetekben lehetne
mentességet adni.
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Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Nem érti,  hogy  miért  nem kérhetnek  pénzt  érte,  mivel
számtalan település van a környéken, aki pénzt kér.

Szép  László  Sándor,  képviselő:  Azon  a  településen,  ahol  engedélyezve  van,  hogy
bemehetnek teherautóval, ott sem kérnek pénzt a behajtásért.

Németh  László  István,  polgármester: Túl  vannak  azon  már,  mert  ezt  a  kérdést  már
félretették.   Konkrét  példa  volt  jegyzői  értekezleten,  hogy  nincs  felhatalmazása  az
Önkormányzatoknak arra, hogy ezen célra pénzt kérjenek. A tervezet tartalmaz elutasítást is,
melyeket ismertet. Ide lehet még javalatokat mondani, ami tiltott.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Kérdése az, hogy ha beírják az különösen
szót,  akkor  ezek  azok  a  megfogalmazások  amikor  elutasíthatja,  de  bármikor  máskor  is
elutasíthatja, de ha nem írják bele a különösen szót, akkor csak ezek a lehetőséget, amikor
elutasíthatja a kérelmet.

Kiss János Ambrus, képviselő: Szerinte  a Levendula utcában az 5 t  behajtást  el  kellene
utasítani,  mert  az  az  aszfalt  folyamatosan  mozog.  Ki  fogja  az  útjavítást  utána
megfinanszírozni?

Németh  László  István,  polgármester: Azt  kell  megvalósítani,  hogy  ezek  az  utak  ne
menjenek tönkre,  védjék meg azokat.  Most  arról  beszélnek,  hogy mi az,  amitől  meg kell
védeni, és mi az, amire lehetőséget adnak. Majd, ha tovább mennek, akkor pedig lesznek,
hogy mi az eljárási rend, hogy hogyan büntetnek, ha úgy alakul, ha mégis megszegi ezt a
rendeletet.
Kérdés, hogy szerepeljen-e a „különösen” szó a 4.§. (2) bekezdésben?
Véleménye, hogy egészítsék ki azt a pontot a „különösen” szóval.

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Próbáltak  megfelelni  a  törvényességi
felhívásnak. 

Németh László István, polgármester: Károkozás benne van a tervezetben, hogy a behajtási
engedéllyel rendelkező megtéríteni köteles az okozott kárt.
Aki  egyetért  az  előkészített  rendelet-tervezettel  az  elhangzott  kiegészítéssel,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Mindszentkálla  község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  utakon
súlykorlátozás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet megtárgyalta.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet a Kormányhivatal Törvényességi Osztálya részére
megküldeni szíveskedjen előzetes véleményeztetésre.
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Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Elmondja,  hogy  kértek  határidő
hosszabbítást a törvényességi felhívásra, mely október 22-ig meghosszabbításra került. Most
elküldik a tervezetet előzetes véleményeztetésre a Kormányhivatalba. 

7. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: A „legalább” szó hiányzik a rendelet szövegéből. 
Ezzel a módosítással kell kiegészíteni a rendeletet. Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdés nem hangzott el.
Aki a rendelet módosításával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2018. (X. 04.) önkormányzati rendelete

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló

10/2017. (VII.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

8. A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló 
önkormányzati rendelet bevezetésének előzetes egyeztetése   
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Azért  merült  fel  ez a kérdés,  mert történtek olyan
események a községen belül, mint pl.  belterületi ingatlan kaszálása, stb., és felmerült az a
probléma, hogy hogyan tudnák szankcionálni ezt közösségi együttélés alapvető szabályainak
be nem tartását.  Néhány önkormányzatnál van ilyen rendelete. Elő kell készíteni a tervezetet
és a következő évben tudnák már alkalmazni, és az eseményeket kezelni.  

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Többkörösre tervezték ezt a kérdést. Nem
egy egyszerű dolog. Ez az előterjesztés egy gondolatébresztés, az előkészített anyag hatályos
rendeletek áttekintése után felsorolást tartalmaz, hogy melyek tiltanak valamit. 
Arra lenne szükség, hogy mi az elképzelés és mi az, amit lehet, és mi az, amit szankcionálni
szeretne az önkormányzat. Meg kellene fogalmazni.  A következő lépés az, hogy meg kell
nézni,  hogy  magasabb  szintű  jogszabály  nem  szabályozz-e  ezeket.  Találtak  egy  kiadott
anyagot, mely ebben a munkában segítséget nyújthat, melyet átküld tájékoztatásul. Ez hosszú
kutatómunkát igényel. 

Németh László István, polgármester: Ismerteti a szankcionálni tervezett kötelezettségeket
tartalmazó rendeleteket.
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Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Lehet valami már okafogyott, mivel már 
szabályozza más, pl. törvény.

Kiss János Ambrus, képviselő: parlagfű esetén milyen lehetőség van? Nem tudtak vele mit 
kezdeni.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A parlagfű esete más, belterületen a jegyző,
külterületen a földhivatal jogosult.  A közérdekű védekezés elrendelésével lehet intézkedni,
fellépni. A közérdekű védekezés elrendelése speciális eljáráshoz kapcsolódik. Május 31-ig a
vállalkozóval  szerződést  kell  kötni  a  közérdekű  védekezésre.  Az  eljárási  szabályok
figyelembe vételével folytatódik az eljárás. Ilyen vállalkozási szerződést még nem kötöttek
egy településre sem.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ha van egy parlagfüves terület, akkor azzal nem tudnak 
csinálni semmit?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az új Ákr. 2018. január 1-től lehetőséget ad
arra,  hogy  hatósági  ellenőrzést  folytassanak  le.  A  hatósági  ellenőrzés  jegyzőkönyvével
keresték meg a csopaki Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot, akinek lehetősége, hatásköre,
illetékessége van a bírság kiszabására.

Németh László István, polgármester: Jól érti, ha felszólításra nem történik meg az ingatlan
rendbetétele, akkor kényszerkaszálás díját kell kifizetni a tulajdonosnak.

Tóthné Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: azért  van  ez  az  eljárás,  mert  erre  pénz
igényelhető vissza, támogatják ezt.

Kiss János Ambrus, képviselő: Ha van szerződés, ki fizeti ki a munkadíjat?

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Az  önkormányzat  fizeti  ki,  utólagosan
behajtják. Nem tudja pontosan hogyan zajlik az eljárás. Nem volt ilyen a környéken.
Csak  hatósági  ellenőrzést  folytathat  a  hivatal.  A hatósági  ellenőrzés  megelőzi  a  hatósági
eljárást.

Németh László István, polgármester: Ez egy előkészítő munka, hogy a jövő évi szezont már
úgy tudják kezdeni, hogy a felmerülő problémákat meg tudják oldani

Tóthné  Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Lehet,  hogy nem rendeleti  szinten  lesz
szabályozva,  de  meg  fogják  tudni,  hogy  hol  van  szabályozva.  Ki  jogosult  annak
szankcionálására.

Németh László István, polgármester: elindult egy folyamat. A leginkább az lenne ildomos,
ha menet közben eszükbe jutna olyan, amit ebbe a rendeletbe be kellene tenni, és akkor azok
figyelembevételével előkészíthető lenne a rendelet-tervezet.

Kiss János Ambrus, képviselő: Hétvégi fűnyírást lehet szabályozni pl?

Németh László István, polgármester: Úgy gondolja, hogy ehhez rendeletet kell alkotni. 
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Amikor felmerültek ezek a dolgok, ő mindenkinek azt mondta, hogy a rendeletek honlapon
megtalálhatóak, és meg lehet nézni, hogy van-e olyan rendelet, ami tiltja ezt. Mindszentkállán
nincs csendrendelet. 

Tóthné Titz  Éva,  jegyzőt  helyettesítő  aljegyző: Az előterjesztésben felsoroltakat  nézzék
meg?

Németh László István, polgármester: A szezonra készüljön el a rendelet.

Aki az előterjesztésben felsorolt szankcionálási lehetőségekre vonatkozóan a rendelet-tervezet
előkészítésével egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

88/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló
önkormányzati rendelet bevezetéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a napirendi pontot
és a következő kötelezettségeket kívánja szankcionálni:

- engedély nélküli közterület használat: a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI.6.)
önk. rendelet 3. §-ába foglalt esetekben nem kér közterület foglalási engedélyt

-  közterületen  történő  parkolás  (közterület  foglalási  engedély  nélkül):  a településkép
védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-ának megsértése

-  a  közterületek  tisztántartásának  be  nem  tartása:  a  települési  szilárd  hulladékkal
kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek  tisztántartásáról
szóló  10/2004.  (VI.21.)  számú  Ör.  rendelete  10.  -  12.  paragrafusaiban  foglaltak
megszegése

- avar és kerti hulladék égetése szabályainak be nem tartása: a környezet védelméről szóló
12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ában foglaltak be nem tartása

- súlykorlátozás hatálya alá tartozó önkormányzati utak engedély nélküli használata

- a temetőbe gépjárművel való behajtás: a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2005.
(XII.23.) ÖK számú rendelet 11. § (9) bekezdésének be nem tartása

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a magasabb rendű jogszabályokat figyelembe
véve a rendelettervezetet elkészíteni szíveskedjen.

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos
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9. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh  László  István,  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  iskolai  körzethatárok
véleményezése minden évben aktuális. Mindszentkálla községre a Révfülöpi Általános Iskola
van megjelölve. A község területén hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartásba véve.
Kérdés a napirendhez kapcsolódóan?

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

89/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

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

Véleménye  kialakítása  során  a  Képviselő-testület  figyelembe  vette,  hogy  a  település
jegyzőjének  nyilvántartásában  Mindszentkállán  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala részére küldje meg.

Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: 2018. október 31.

10. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László  István,  polgármester: Elmondja,  hogy a  Szolgáltató  jelezte,  hogy 2018.
november  1-től  áremelkedést  kíván  érvényesíteni  az  általa  nyújtott  diétás  étkeztetés
tekintetében. A diétás étkeztetést a Szolgáltató is más Szolgáltatótól történő beszerzés útján
biztosítja, aki az árait szeptember 1-től megemelte.  

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy az Óvoda Társulási Tanácsa
már  tárgyalta,  elfogadta  az  áremelést,  és  Köveskál  Község  Önkormányzata  úgy  tudja
elfogadni a rendelet módosítását, ha minden önkormányzat már véleményezte, és elfogadta a
rendelet-tervezetet.
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Németh  László  István,  polgármester: Aki  a  rendelet-tervezetet  elfogadja,  kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

90/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló 
rendelet-tervezet jóváhagyásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Köveskál  Község
Önkormányzatának az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet tervezetet
megismerte azt az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  Köveskál  község  Polgármesterét  a
döntésről értesítse.

Felelős: Németh László István polgármester
Határidő: azonnal

11. Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása       
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy személyi változás történt az Értéktár
Bizottságot  érintően  a  polgármesterré  választása  okán  lemondott  az  elnöki  tisztségről.  A
képviselő-testület megválasztotta Csombó Zoltán alpolgármester urat bizottság elnökének. A
személyi változás okán szükséges az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát
is módosítani, aktualizálni. Aki egyetért az előterjesztés szerinti SZMSZ módosításával, kéri,
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

91/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési  Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és egységes szerkezetét elfogadja. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,  hogy a
döntésről az Értéktár Bizottság elnökét értesítse.
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Felelős: Németh László István, polgármester
Határidő: azonnal

12.Tájékoztató Könyvtárellátási Szolgáltatásról
Előterjesztő: Németh László István polgármester

Németh László István, polgármester: A tájékoztató anyagot  megkapták.  Kérdés van-e a
tájékoztatóval kapcsolatban?
Elmondja, hogy kaptak egy tájékoztató levelet a Nemzeti Művelődési Intézettől, mely szerint
Mindszentkállának  1  fő  közművelődéssel  foglalkozó  személyt  kell  biztosítani,   -  mivel
közösségi színteret működtet -  akinek érettségivel kell rendelkeznie, és ennek biztosítására
ingyenes  képzéseket  biztosítanak  ezen végzettségek megszerzésére.  Megszűnt  a  kulturális
közfoglalkoztatott  munkaviszonya,  így  beszélt  Kovács  Gáborné  Katival,  hogy  esetleg
vállalná-e a  tanfolyam elvégzését,  mely 1 éves  képzést  jelent.  Felvették  a  kapcsolatos  az
intézettel, kaptak tájékoztatást a képzésről. Hozzáteszi, hogy ezáltal az önkormányzatnak is
könnyebb  lesz,  mert  az  állami  normatívát  erre  a  célra  tudják  fordítani.  Erről  még  a
későbbiekben beszélni fognak.
A könyvtárellátási szolgáltatásról szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés?

Amennyiben nincs, aki a tájékoztatást elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

92/2018. (IX. 26.) HATÁROZATA

Könyvtárellátási Szolgáltatásról készült tájékoztatásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Eötvös  Károly  Megyei
Könyvtár könyvtárellátási szolgáltatásról készült tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Németh László István, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy érkezett egy
megkeresés – most sajnos nem tudja megnyitni az emaileket -, hogy a tegnapi napon volt nála
személyesen az úr, aki ajánlatot tett – tudomása szerint más önkormányzatot is megkeresett –
a külterületi önkormányzati ingatlanokat méri fel, abból a szempontból, hogy melyek azok a
területek,  amelyekben  a  fakitermelést  elvégezheti  az  önkormányzat  mindenfajta  engedély
nélkül. Ennek a felmérése 30 e/Ft körüli összeget jelent, de ezt a pénzt csak abban az esetben
kéri, amennyiben nem tud ennek a harmincszorosa összegét felmérni fakitermelés céljára. Ez
egy lehetőség, erről még természetesen beszélni fognak. A felmérés alapján kijelöli azokat a
területeket, amelyekről a fát ki lehet termelnie az önkormányzatnak, és azzal utána valamilyen
szinten tudnának gazdálkodni.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő: Fakitermelést  csak  olyan  személy  végezhet,  akinek  van
végzettsége ehhez.
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Németh László István, polgármester: Ő felméri az önkormányzat külterületét, megmondja,
hogy melyek azok a területek, ami engedélyköteles, és megmondja azt, ahol minden további
nélkül kivághatják a fát. Azt ő nem mondta, hogy ki vághatja ki a fát. Ha van olyan terület,
ahol engedély nélkül a fa kivágható, akkor miért kellene oda hivatalos favágót hívni? Ez egy
másik  kérdés.  Most  csak  a  felmérés  lesz  elsődlegesen.  Véleménye,  hogy  komoly
szakemberről  van szó.  Most tájékoztatta a  képviselőket erről  a lehetőségről,  de erről még
tárgyalni fognak.

Szép László Sándor, képviselő: Elmondja, hogy Csizmadia József megkereste, és az lenne a
kérése, hogy a kapuja mellett van egy nagy nyárfa, ami önkormányzati területen van, ami a
kerítését,  kaput is  tönkretette már,  és kérné ebben a segítséget,  illetve megoldást találni a
problémára. Ki kellene menni megnézni, hogy miről is van szó.

Németh László István, polgármester: Mivel az önkormányzat területén van, eljáró hatóság
kijelölést kell kérni. Előzetesen megnézik a területület, és megteszik a szükséges intézkedést.
A költségvetésben is terveztek már fakivágásokat. Nem tudja, hogy milyen engedélyeztetés
kell, de mivel balesetveszély elhárítása mindig felülírja a feladatokat. A temetőben sem fákat
akarnak kivágni, hanem mivel ott is van rengeteg olyan fa amelyik meg van dőlve, tehát a
balesetveszély elkerülése miatt végeznék el ezeket a feladatokat.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt  helyettesítő aljegyző: Ami tervezhető azt  engedélyeztetni kell,
pláne  ha  több  fát  érint.  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  területen  lévő  fák  esetében
engedélyeztetni kell.

Kiss  János  Ambrus,  képviselő:  Úgy  tudja,  úgy  emlékszik,  hogy  a  temetőben  lévő
gesztenyefa sort védetté nyilvánították. Bár tavaly egy szakértő megállapította, hogy melyik
fát lehet kivágni, mert beteg, és amire azt mondta, hogy azt nem lehet, az dőlt rá a síremlékre.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Akkor arra különösen figyelni kell. 

Németh László István, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – 
megköszönve a részvételt – az ülést 17:42 órakor bezárta.

Kmft.

Németh László István        Tóthné Titz Éva
     polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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