
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/675-24/2021.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember 28. napján megtartott testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2021. szeptember 28-
án 14:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége
                         8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.

Jelen vannak: Csombó Zoltán polgármester
Fekete Imre képviselő
Meilinger Csaba képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea jegyző
Kis-Tóth Diána intézményvezető
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző 

Meghívottak:

Tapolcai Rendőrkapitányság részéről Horváth József r. alezredes, osztályvezető

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, címzetes főjegyző
asszonyt, a hivatal munkatársait, intézményvezető asszonyt, Horváth József alezredes urat a
Tapolcai Rendőrkapitányság részéről.  Megállapítja, hogy a testületi ülésen 4 fő jelen van, az
ülés határozatképes.
Ismerteti a mai testületi ülés napirendi pontjait. 
 
Aki az előterjesztett napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

37/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

A 2021. szeptember 28-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  szeptember  28-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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2.  A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, 
tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

3.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd
hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek
tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) számú Ör. rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

7. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása 
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

9. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1., 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra 
vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: A településről szóló közrendvédelmi beszámolót megkapták.
Itt  van  a  rendőrség  részéről  alezredes  úr.  Szeretné  megköszönni  a  rendőrség  munkáját.
elmondható, hogy nyugalom van a faluban, mint ahogy a tájékoztatóból is kiderül. Ezt lehet
mondani,  hogy bűnözés visszaszorításra  került.  Megfelelő a  településen  a közrendvédelmi
ellátás. Érezhető az, hogy a rendőrség jelen van a településen.

Csombó Zoltán, polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?

Fekete Imre, képviselő:  Úgy gondolja,  hogy a település  lakossága köszönetet  mondhat a
rendőrségnek, - mint ahogy a polgármester úr mondta – a településen nyugalom és béke van.
Talán a nyári időszakban a parkolás zavarja a lakosok nyugalmát. Talán ott lehetne valamit
igazítani a dolgon.

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy a vállalkozóval nagyon jó az önkormányzat
kapcsolata,  és  ők  is  mindent  megtesznek  ennek  a  problémának  a  kezelésére.  Itt  polgári
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engedetlenségről  van  szó.  Kénytelen  a  falu  ezt  elviselni.  Próbálják  kordában tartani  ez  a
problémát. Jelezte a kapitány úr felé is a problémát. 

Horváth József r.alezredes: Ebben a kérdéskörben elsődleges az a legnagyobb probléma,
hogy a fejekben nincs rendben minden. A közlekedés és a magatartási  szabályok nagyban
változtak, ami azt jelenti, hogy a szabályokat – ha nincs ott rendőr – figyelmen kívül hagyják.
A közlekedési morál nem a legjobb Magyarországon. Az idegenforgalmi szezont követően
azért  sokkal  nyugodtabb  mederben  van.  Korábban  volt  olyan  lehetőség,  hogy  az
önkormányzat kötelezte az ingatlan tulajdonosát, hogy az ingatlanán parkoljon. Ezen szabály
hatályon kívül helyezésre került. Alap esetben a probléma az, hogy mindenki a kényelmesebb
megoldást  választja,  és  ahol  megáll  az  autóval  és  kiszáll  azt  ott  is  hagyja.  Alapvető
szabályokkal  nincsenek  tisztában  az  emberek,  ami  azt  jelenti,  ha  leparkolnak  egy  adott
útszakaszon, nem kell hogy tábla szabályozza - , mert alapjába véve az autó oldalától meg
van, hogy hány méter oldaltávolságnak kell  meglennie az úttest másik széléig,  csak akkor
szabadna megállni. Az ilyen jellegű szabálysértéseknél csak akkor tudnak eredményt elérni,
az eredményes, ha ott van a szabálysértés elkövetője, vagy ha lenyilatkozza, hogy ő vezette a
gépjárművet.  A  jelenlegi  szabálysértési  törvény  alapján  van  egy  kiskapu  ebben  a
nyilatkozattételben,  mégpedig,  ha  lenyilatkozásra  kerül,  hogy  a  hozzátartozó  vezette  az
gépjárművet.  Jogszabályi probléma van, ami rajtuk kívül álló ok. Nehéz eredményt elérni.
Közlekedési  szempontból  a  település  a  nem veszélyeztetett  kategóriába  tartozik.  A  nyári
idegenforgalmi  szezonban,  ami  problémát  jelent  azt  a  központi  részen  lévő  útszakasz,
problémás gócpont, azért is, mert a szórakozási szokások is megváltoztak. Ami még a nyarat
jellemzi a településen az a csendháborításoknak a bejelentése. Ez is olyan probléma, amivel
ők  alapesetben  kimennek  felszólítják,  hogy  halkítsák  le  a  zenét,  ha  ezt  megteszi,  akkor
további intézkedést nem foganatosítanak ebben a kérdéskörben. Ha még egyszer ki kell menni
intézkedni,  egyéb  intézkedések  kerülnek  végrehajtásra,  de  alapesetben  egy  sima
csendháborításnál az elsődleges intézkedés az a figyelmeztetés. A nyári járőrszolgálatnak a
75%-át az ilyen jellegű küldések teszik ki. Ilyen bejelentéseknél kompromisszumot kell kötni
mindkét  fél  megelégedésére.  Úgy  ítéli  meg,  hogy  a  település  kiegyensúlyozott
közbiztonsággal bír. A közlekedésrendészetet is jó szintűnek értékeli, mert ezek a problémák
máshol is megvannak. 

Csombó Zoltán,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Amennyiben  nincs  több kérdés,
hozzászólás, megköszöni a tájékoztatást.

Amennyiben  nincs,  aki  a  közrendvédelmi  beszámolót  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

38/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

Közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évről  szóló
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.
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Horváth József r.alezredes 14,12 órakor az ülésről távozott.
2.  A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, 
tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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

Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésben részletesen szerepel, hogy
miért szükséges a költségvetés módosítása.

Meilinger Csaba, képviselő: Ő úgy látja, hogy az önkormányzat költségvetése rendben van.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a rendelet módosításával egyetért,  kéri kézfeltartással
szavazzon

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2021. (X. 08.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztés megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben  nincs,  aki  a  költségvetés  módosításához  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettségről szóló határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

39/2020. (IX. 28.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  évi  költségvetés
módosításhoz kapcsolódó, az államháztartási törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

3.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  települési  szilárd
hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi  közszolgáltatásról  és  a  közterületek
tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) számú Ör. rendelete módosítása
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Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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

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

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

40/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

Mindszentkálla község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) önkormányzati rendeletét módosító rendelet
tervezetének véleményeztetéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  szilárd  hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
10/2004.  (VI.21.)  önkormányzati  rendeletét  módosító  önkormányzati  rendelet  tervezetét
állásfoglalás céljából megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos
és  érintett  önkormányzatoknak,  valamint  véleményezésre  az  illetékes  környezetvédelmi
igazgatási szervnek.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester.
Határidő: 2021. október 15. 

4. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Részletes  az  előterjesztés.  Minden  évben  csatlakozik  az
önkormányzat a rendszerhez. Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?

Aki a csatlakozásra vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

41/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

5



Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy csatlakozik a
hátrányos  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 
Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2022.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
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: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2021. október 1.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  a  pályázati  kiírásokról  szóló  határozati  javaslattal
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

42/20201. (IX. 28.) 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: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 5. 

5.  A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai  felvételi  körzethatárok  előzetes
véleményezése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  anyagot  megkapták.  Minden  évben  véleményezni
szükséges az iskolai körzethatárokat. A tankerületi központ Balatonfüred. Kérdés, javaslat?

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

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

43/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011.  évi  CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése,  továbbá  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI
rendelet  24.  §  (1a)  bekezdése  alapján  Mindszentkálla  község  közigazgatási  területére  a
2021/2022. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását
a következő (2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Mindszentkálla
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2021. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos  helyzetű  gyermekek  létszámára  vonatkozó  adatszolgáltatást  a  Balatonfüredi
Tankerületi Központ részére -2021. október 15. napjáig - továbbítsa. 

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: Csombó Zoltán, polgármester 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdezi,  hogy  van-e  a
program felülvizsgálatával kapcsolatban kérdés, észrevétel?

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

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

44/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő  testülete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programot és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet áttekintette.  Az áttekintést  követően a
Helyi Esélyegyenlőségi Program nem változott, az intézkedések megvalósítása folyamatos, a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában jóváhagyja.
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7. Alapítványok és Egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  elmúlt  évben  két  szervezetet  támogatott  az
önkormányzat, mely támogatással el kell számolniuk az önkormányzat felé. Az előterjesztés
szerint támogatottak elszámolása elfogadható.

Aki a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány elszámolását elfogadja, kéri, kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

45/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásának elszámolásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítvány  (1146  Budapest,  Dózsa  Gy.  út  11.)  részére  nyújtott,  2020.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elszámolását
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

46/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület  (8254  Kővágóörs,  Dózsa  Gy.  u.1.)  részére  nyújtott,  2020.  évre  vonatkozó
támogatással való elszámolást elfogadja.

8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírása 
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Mindszentkálla Község Önkormányzatának a nem közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvízbegyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  közszolgáltatási
szerződése 2021. december  31.  napjával  lejár.  Amely ingatlan  nincs  rákötve a  szennyvíz-
rendszerre, azon ingatlanok esetében szükséges a szennyvíz elszállítására a pályázat kiírása.
Jelenleg a Szabadi Péterrel van szerződése az önkormányzatnak. 
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Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: Elmondja,  hogy  az  első  pályázat  kiírásakor  több
körben kellett a pályázati felhívásokat közzé tenni, mire lett vállalkozó, aki vállalta. Főleg a
felső települések esetében volt nehéz, mivel messzebb esnek a szennyvízteleptől.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki egyetért a pályázat kiírásával, és a pályázati felhívással,
kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

47/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás  elvégzésére”  pályázatot  ír  ki,  mely  pályázati  felhívás  a  határozat  1.  számú
mellékletét képezi.

A  Képviselő-testület  a  pályázati  felhívást  az  Önkormányzat  hirdetőtábláján,  valamint  a
honlapján teszi közzé.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázati  felhívás  közzétételére,  a  beérkezett  pályázatok
bontására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

9. Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1., 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra 
vonatkozó vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt évben három ingatlan tekintetében
már  tárgyalt  és  döntött  a  képviselő-testület.  Az  ingatlanok  értékbecslése  megtörtént.
Kérelmező 2020. október 22. napján kelt levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az
ingatlanok értékét elfogadja, azonban kezdeményezte az Önkormányzat által történő osztatlan
közös tulajdon megszüntetését nevezett ingatlanok vonatkozásában.
Kérelmező  újra  megkereste  az  önkormányzatot,  hogy nevezett  ingatlanok  vonatkozásában
fenntartja  vételi  szándékát,  továbbá  a  Mindszentkálla,  701.  hrsz.-ú,  önkormányzati
tulajdonban lévő, rét művelési ágú, 273 m2 nagyságú ingatlant is meg szeretné vásárolni. A
korábban értékelt ingatlanok értékbecslésének aktualizálása szükséges, valamint az újonnan,
vételi  szándékkal  érintett  ingatlant  értékelni  szükséges.  Javasolja  a  701.  hrsz  ingatlan
értékesítését is. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdezi, hogy van-e más javaslat, vélemény? 

Amennyiben, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

48/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla, 640/9., 648/3., 648/1., 701. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
 ingatlanok értékesítési szándékáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  szándékát  arra
vonatkozóan, hogy a tulajdonát képező Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú ingatlant értékesíti.

A Mindszentkálla, 640/9. hrsz.-ú ingatlant, 648/3. hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát, és a
648/1. hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant,
ingatlanrészekre vonatkozó értékesítési szándékát továbbra is fenntartja. 

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  elkészült  értékbecslés
aktualizálásáról,  valamint  a  Mindszentkálla,  701.  hrsz.-ú  ingatlan  értékbecsléséről
gondoskodjon.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a döntésről  az  ingatlan  megvásárlására
kérelmet benyújtót tájékoztassa.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2021. november 15.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt - a testületi ülést 14:23 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző
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