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8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/741-17/2020.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. augusztus 18. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 18-án
17:45 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzata hivatali helyisége

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Németh László István alpolgármester

Fekete Imre képviselő
Meilinger Csaba képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  testületi  ülésen  megjelenteket,  hivatal
munkatársait.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Ismerteti a mai rendkívüli ülés napirendi pontjait. 
 
Aki elfogadja az ismertetett napirendi pontok tárgyalását, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

48/2020. (VIII. 18.) HATÁROZATA

A 2020. augusztus 18-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. augusztus 18-i rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ivóvíz víziközmű-szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása                              
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2021-2035. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

3. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Ivóvíz víziközmű-szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása                              
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Minden  évben  el  kell  fogadni  ez  a  tervet  15  évre.  Az
előterjesztéseket megkapták. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a 30. ssz. Szentbékkálla ivóvíz ellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó
gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

49/2020. (VIII. 18.) HATÁROZATA

Mindszentkálla a 30. sorszámú Szentbékkálla ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó
2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  mint  a  30.  sorszámú
Szentbékkálla  ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért  Felelőse a Bakonykarszt Zrt.  által
2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

2. Víziközmű szolgáltatás (szennyvízelvezetés-, és tisztítás) 2021-2035. évekre vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Szintén megkapták az előterjesztést.  Kérdezi,  hogy van-e
kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben  nincs,  aki  a  75.  ssz.  Köveskál  szennyvízelvezető  és  -tisztító  víziközmű-
rendszerre  vonatkozó  gördülő  fejlesztési  terv  elfogadásáról  szóló  határozati  javaslattal
egyetért, 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

50/2020. (VIII. 18.) HATÁROZATA

Mindszentkálla a 75. sorszámú Köveskál szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-
rendszerre vonatkozó 2021.-2035. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 75. sorszámú Köveskál
szennyvízelvezető  és  –tisztító  víziközmű-rendszer  Ellátásért  Felelőse  a  Bakonykarszt  Zrt.
által 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Bakonykarszt Zrt. részére
küldje meg. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

3. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester: Elmondja,  hogy az  Önkormányzat  a  korábbi  években  is
pályázott a támogatásra. Javasolja, hogy az idei évben is pályázzanak, nagy segítség, de a
munka is meg van vele. Az idei évben 42 erdei m3-re adhat be pályázatot az önkormányzat. 
Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?

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

 
 51/2020. (VIII. 18.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló pályázati  kiírás
alapján  szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  42  m³
mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.

Mindszentkálla Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek az önkormányzatot terhelik. 
A  pályázatban  vállalt  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Mindszentkálla  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
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Mindszentkálla  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy a szociális  célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

Csombó Zoltán, polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy érkezik a faluba egyetemista
fiatalokból álló csoport 25-30 fő, akik felajánlották, hogy a focipályához építenek fa padokat
stb. Focipályán éjszakáznának sátrakban, csak vizek, villanyt kértek biztosani. 

Fekete Imre, képviselő: Célszerű lenne felhívni a fiatalok figyelmét, hogy itt vásárolhatnak
szemeteszsákot, amelybe gyűjthetik a szemetet, mert ennyi idő alatt keletkezik hulladék. 

Németh László István, alpolgármester: Elég lenne a fekete zsák is. Azt is felajánlaná nekik,
hogy kellő időpontban használhatnák a mosdót, tusolót a faluházban.

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy hívták őt a Kossuth Rádiótól a KŐFESZT
programmal kapcsolatban. Kihelyezi magát a rádió a településekre, egész napra augusztus 29-
én.  Itt  kérnek egy helyet  biztosítani.  Nyilatkozatot  szeretnének a  falusi  emberekkel,  helyi
dolgokról  stb.  Meg  kell  kérni  pár  embert,  akik  ezekről  nyilatkoznának.  Népfőiskolát  is
említette nekik. Ebben a kérdésben folytatja az egyeztetéseket. Falunap rendben lezajlott.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt - a rendkívüli
ülést 17:53 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester                         jegyző
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