
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/675-27/2021.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 29. napján megtartott testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 29-én
14:00 órakor megtartott testületi üléséről.

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

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 címzetes főjegyző
Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző 

A jegyzőkönyvvezető: Horváth Tamásné

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, címzetes főjegyző
asszonyt, a hivatal  munkatársait,  intézményvezető asszonyt.  Megállapítja,  hogy a testületi
ülésen 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Fekete Imre képviselő úr jelezte, hogy hivatalos
elfoglaltság miatt később érkezik az ülésre.
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

58/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

A 2021. november 29-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  november  29-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

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

2. ÁSZ ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlása a Káli Medence Idősek otthona 
intézménynél
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető
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3. Önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztásával kapcsolatos törvényességi 
felhívás
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4. A településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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

6. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére kiírt pályázat elbírálása, 
közszolgáltatási szerződés kötése, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

7.  Belső ellenőrzési terv 2022. évre 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

8. A 2022. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést. Kérdezi, hogy van-e a jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás?

Amennyiben nincs, aki a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról 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

59/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.   A  2021.  évi  költségvetésről  szóló  2/2021.  (II.  26.)  önkormányzati  rendelete
módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 

Kántorné  Fülöp  Szilvia,  pénzügyi  ügyintéző: Elmondja,  hogy  ami  szerepel  a
költségvetésben azon felül felmerült váratlan igény az Idősek Otthonánál, mivel tönkrement
egy  betegágy.  Kellene  2  db  újat  beszerezni.  Az  intézményvezető  asszony  beszerezte  az
árajánlatot, mely br. 223.552 Ft-ot jelentene. A beruházáson volt keret, de az felhasználásra
került. Az anyagköltségen van annyi előirányzat, hogy onnan át lehet csoportosítani az áfa-t
és a nettó beruházás összegét is. Ezt nem tartalmazta az előterjesztés.

Léberné Kis-Tóth Diána,  intézményvezető: Ma reggeli  történet,  ezért  nem tudták előbb
jelezni.   Nagyon jó árban talált  elektromos betegágyat,  elengedhetetlen a beszerzése,  nem
tudnak e nélkül tovább dolgozni. 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Amennyiben  az  átcsoportosítással  megoldható,  akkor  ő
támogatja  a  beszerzést.  Aki  a  rendelet  módosításával  az  elhangzott  módosítással  együtt
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

10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

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

Csombó Zoltán, polgármester:  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

60/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

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

2. ÁSZ ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlása a Káli Medence Idősek otthona
intézménynél
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető
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Csombó Zoltán, polgármester: Szintén megkapták az előterjesztést. Hiánypótlás érkezett az
Állami Számvevőszéktől az szabályzatokkal kapcsolatban.  Kérdezi, hogy van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban? 

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Annyi kiegészítést tenni, hogy a szervezeti ábra
hiánya jogos, már anélkül is, hogy eredményes vagy hatékony működésük bizonylata lenne.
De el kell készíteni, az SZMSZ melléklete. Az Ajándékozási szabályzatot is elkészítette. Ettől
függetlenül a munkaköri leírások eddig is tartalmazták nagyon szigorúan, hogy semmilyen
elemet  nem  fogadnak  el.  Nyilván  a  csokoládé,  bonbon  nem  volt  lefektetve.  Ez  a
szabályzatban bizonyos értékhatáros limit mellett fel van tüntetve. A szabályzatok között a
szociális törvény nem jelezi, hogy ajándékozási szabályzattal kell rendelkezni. 

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Kérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás  a  napirendi
ponthoz?

Amennyiben nincs, aki a szabályzatok elfogadására vonatkozó 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

61/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Káli-Medence Idősek Otthona SZMSZ módosításának 
és az „Ajándékok szabályzatának” elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla  intézmény  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  kiegészítését  a  Szervezeti
séma az intézmény szervezetéről című melléklettel elfogadja.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
Mindszentkálla  intézmény  „Ajándékok  szabályzatát”  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető

3. Önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztásával kapcsolatos törvényességi 
felhívás
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Kormányhivataltól  kaptak  törvényességi  felhívást  a  helyi
építési  szabályzat  megalkotásának  elmulasztása  miatt,  a  törvénysértés  megszüntetése  iránt
intézkedni szükséges 2022. június 30-ig. 

Fekete Imre képviselő 14,15 órakor megérkezett, így a képviselő-testület 5 fővel jelen van.
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Csombó Zoltán, polgármester: Nem tudja, hogy a kolléganő tudott-e a főépítésszel beszélni.
A  településterv  elkészítésére  pályázat  beadásra  került.  Kérdezi,  hogy  van-e  kérdés  az
anyaggal kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a törvényességi felhívásra vonatkozó 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

62/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztásával kapcsolatos
törvényességi felhívásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  VE/53/310-2/2021.  számú  törvényességi  felhívásával  egyetért,  az  abban
leírtakat elfogadja, a feltárt jogszabálysértő állapot megszüntetéséről intézkedik oly módon,
hogy  megalkotja  a  helyi  építési  szabályzatot,  melyre  vonatkozó  eljárás  jelenleg  is
folyamatban van.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

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

4.  A  településkép  védelméről  szóló  18/2017.  (XII.  27.)  önkormányzati  rendelet
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  előterjesztést  megkapták.  Kéri  jegyző  asszony
tájékoztatását.

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző:  Elmondja,  hogy  eddig  polgármesteri  hatáskörként
szabályozta  az  erről  szóló  törvény.  Most  más  úgy  szabályozza,  hogy  az  önkormányzat
hatásköre.  Tehát,  ha  nem  akarnak  minden  egyes  településképi  vélemény  megadásánál
képviselő-testületi  ülést  tartani,  akkor  ki  kell  mondani,  hogy a polgármester  hatásköre.  A
főépítész  javasolta  a  rendeletben  lévő  pontatlanságok  javítását,  melyet  javítottak.  Illetve
április 1-jétől van a jogszabályszerkesztő rendszer, amibe feltöltésre került a rendelet,  és a
jelzett  jogszabályszerkesztési  hibák  javítása  is  szerepel  a  rendelet-tervezetben.  A
véleményeztetés után kerülhet sor a rendelet elfogadására.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  rendelet  módosításával  kapcsolatos  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

63/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  a településkép
védelméről  szóló  18/2017.  (XII.  27.) önkormányzati  rendelet  módosítását  az  előterjesztés
szerinti tartalommal.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  véleményeztetési,  valamint  a  partnerségi
egyeztetési eljárás lefolytatására. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos

5.  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 ingatlanok értékbecslésének aktualizálása
megtörtént,  melyben  300  Ft/m2  ár  szerepel.  Kérelmező  ismételten  megkereste  az
önkormányzatot, hogy fenntartja a vételi szándékát, továbbá a 701. hrsz-ú rét művelési ágú
273 m2 ingatlant is szeretné megvásárolni. Közben erre az ingatlanra újabb vásárlási kérelem
érkezett.  Ezt kell  átbeszélni most. Dönteni kell,  hogy eladja-e az ingatlanokat,  vagy licitet
hirdet a 701. hrsz-ú ingatlanra. 

Szép László Sándor, képviselő: Elővásárlási joga van mindkét kérelmezőnek?

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A kérelemben nincs szó, de azt nem tudják, hogy van-
e valamelyik félnek. Szerződni tud az önkormányzat, de az elővásárlási joggal élnek, akinek
az van.

Meilinger  Csaba,  képviselő: Jelzi  az  érintettségét  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban.
Véleménye,  hogy  az  ingatlanok  árának  meghatározásánál  ugyan  azt  a  kerekítést  kellene
alkalmazni, mint a korábbi ingatlaneladások alkalmával. 

Csombó Zoltán, polgármester: Kérdezi, hogy mennyire kell a már megadott árhoz tartani
magát az önkormányzatnak?

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Ahhoz már nem kell, mivel változtak az árak.

Németh László István, alpolgármester: 15%-ot szoktak rátenni a megállapított árakra, és
kerekítve állapították meg korábban is. 

Csombó Zoltán, polgármester: Kérdezi, hogy a 701. hrsz-ú ingatlan esetében a kérelmező
jelölt-e meg vételi ajánlatot?
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Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A kérelem nem tartalmaz ajánlatot.

Németh László István, alpolgármester: kérte a kérelmező, hogy az önkormányzat intézze el
a földhivatali dolgokat a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozóan. Véleménye, hogy azt a
vevőnek kell rendezni.

Meilinger Csaba, képviselő: Inkább m2 árral számoljanak?

Németh László  István,  alpolgármester: Javasolja,  hogy  a  640/9.  hrsz  ingatlan  esetében
170.000 Ft, a 648/3. hrsz ingatlan esetében 260.000 Ft, 648/1. hrsz ingatlan esetben 70.000 Ft
legyen a vételár megállapítva.

Csombó Zoltán, polgármester: A 701. hrsz ingatlan értéke az értékbecslés szerint 71.000 Ft.

Meilinger  Csaba,  képviselő:  Javasolja,  hogy  150.000  Ft-ban  állapítsák  meg  az  ingatlan
értékét.

Németh László István, alpolgármester: Ő is 150.000 Ft-ot javasol, és amennyiben mindkét
kérelmező elfogadja, akkor licitet tartsanak.

Meilinger Csaba, képviselő: tudják, hogy azon személyek szeretnék megvásárolni, akiknek
már van ott ingatlana.

Fekete Imre, képviselő: Elmondja,  hogy beakácosodott  területről  van szó,  ami az értékét
növeli, és azt a területről ki lehet termelni. 

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Akkor, írják meg a kérelmezők részére, hogy a 701.
hrsz-ú  ingatlan  vételára  150.000  Ft,  tegyenek  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy
elfogadják-e az ajánlatot. Ha mindketten elfogadják az ajánlatot, akkor dönt a testület, hogy
levelezés útján bonyolítják le, vagy licitet hirdetnek.

Németh  László  István,  alpolgármester: Véleménye  a  licit  jobb,  vagy  addig  menni  az
árajánlattal,  míg valaki azt nem mondja, hogy köszöni nem kéri. Tárgyalni kell a felekkel.
Nekik mindegy, hogy ki veszi meg, az a lényeg, hogy minél több pénzt fizessenek ki. Nem
érdekeltek semmiben.

Csombó Zoltán, polgármester: Ismerteti az ingatlanok javasolt vételárat, mégpedig 640/9.
hrsz 170.000 Ft., 648/3. hrsz 260.000 Ft.,  648/1. hrsz 70.000 Ft-ban, összesen 500.000 Ft
összegben értékesíti az ingatlanokat.

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: Véleménye,  hogy  a  701.  hrsz-ú  ingatlanról  külön
döntsenek.  Azt  gondolják  át,  hogy  ha  a  kérelmező  vállalja  és  elfogadja  az  ajánlatot,
felhatalmazzák-e a polgármester urat a szerződés megkötésére, mert akkor ezt lezárhatnák.

Németh  László  István,  alpolgármester: Még  egyszer  mondja,  hogy  az  osztatlan  közös
tulajdon megszüntetésének rendezését az önkormányzat nem vállalja.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki az elmondott javaslattal a határozati javaslatot elfogadja,
kéri kézfeltartással szavazzon.

7



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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

64/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

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

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  a  szándékát  arra
vonatkozóan, hogy a tulajdonát képező Mindszentkálla, 640/9. hrsz.-ú ingatlant, 648/3. hrsz.-
ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát, és a 648/1. hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadát értékesíteni
kívánja.
Az ingatlanok vételárát  a következők szerint határozza meg:  Mindszentkálla,  640/9.  hrsz.:
170.000 Ft-ban, Mindszentkálla, 648/3. hrsz.: 260.000 Ft-ban, Mindszentkálla, 648/1. hrsz.:
70.000 Ft-ban állapítja meg. 

Az önkormányzat a közös tulajdon megszüntetését nem kívánja rendezni.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a döntésről  az  ingatlan  megvásárlására
kérelmet  benyújtót  tájékoztassa,  valamint  a  vételár  elfogadása  esetén  felhatalmazza  a
polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2021. december 15. – tájékoztatásra
                2022. február 15. – szerződés aláírására 

     
Csombó Zoltán, polgármester: Aki a 701. hrsz ingatlan vételárának megjelölt 150.000 Ft-ot
elfogadja,  és a kérelmezők elfogadják az ajánlatot,  akkor a  továbbiakban versenyeztetésre
kerülne az ingatlan értékesítése.

Aki a 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

65/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla 701. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési szándékáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  a  szándékát  arra
vonatkozóan,  hogy  a  tulajdonát  képező  Mindszentkálla  701.  hrsz-ú  ingatlant  értékesíteni
kívánja.
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Az ingatlan vételárát 150.000 Ft-ban határozza meg.

Amennyiben a vételárat mindkét vételi szándékot benyújtó vállalja, úgy a Képviselő-testület
versenyeztetést kíván lefolytatni.

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

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2022. január 15.

6. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére kiírt pályázat elbírálása, 
közszolgáltatási szerződés kötése, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Megkapták  az  előterjesztést.  Az  előző  testületi  ülésen
döntöttek a pályázati felhívás kiírásáról. A pályázat kiírása megtörtént, melyre Szabadi Péter
vállalkozótól érkezett érvényes ajánlat.

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a
veszélyhelyzet okán azt a szabályt alkották meg, és idén is hatályban van, de 2022. június 30-
ig  továbbra  is  hatályban  lesz,  hogy  a  képviselő-testület  által  megállapított  díj  nem lehet
magasabb, mint a Korm. r. hatályba lépése idején. Az az ajánlat, amit Szabadi Péter adott, az
némi  díjemelést  tartalmazna,  és  nem  állapíthatják  meg  magasabban  a  díjat.  A
kormányhivatallal  történt  egyeztetés  megtörtént.  Az  Önkormányzat  szerződhet,  csak  a
rendelethez nem nyúlhatnak, a különbözetet valakinek fel kell vállalnia. Felmerülhet az is,
hogy  nem  szállítaná  olcsóbban  a  szennyvizet  június  30-ig.  Másik  lehetőség,  hogy  az
önkormányzat bevállalja a különbözetet június 30-áig. Erre nem volt sok idejük felkészülni.
Annyi információt tudtak beszerezni, hogy Mindszentkálláról évente 20-30 m3 mennyiséget
szállít el. Az emelés 3.286 Ft-ról 3.400 Ft-ra változna, tehát 114 Ft-ot jelent. 

Németh László  István,  alpolgármester: Az önkormányzatnak  kb.  3,450 Ft-ot  jelente  fél
évre, és annyit megérne, hogy nem veszítsék el a vállalkozót.

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A harmadik lehetőség, ha nincs közszolgáltató, és nem
ellátott a közszolgáltatás, akkor jelezni kell a katasztrófavédelem felé. Akkor is van díj, de
akkor többszöri áttételen keresztül a központi költségvetésből lehet leigényelni.

Csombó Zoltán,  polgármester:  Ismerteti  a  határozati  javaslatot,  továbbá  javasolja,  hogy
vállalják díjkülönbözet megfizetését.

Aki a 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
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66/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

 
Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt pályázati  felhívásra Szabadi Péter egyéni vállalkozó
(8283 Káptalantóti, Dózsa Gy. u. 4.) által benyújtott ajánlatot elfogadja, és elhatározza, hogy
a  közszolgáltatást  2022.  január  1-jétől  is  a  feladatot  jelenleg  ellátó  Szabadi  Péter  egyéni
vállalkozóval látja el. 

A  Képviselő-testület  vállalja,  hogy  az  ajánlott  szolgáltatási  díj  és  a  14/2015.  (XI.  27.)
önkormányzati  rendeletben  meghatározott  díj  közötti  különbözetet  a  veszélyhelyzettel
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában meghatározott
rendelkezés okán és annak hatályban léte alatt a vállalkozó számára megtéríti.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2021. december 31. 

7.  Belső ellenőrzési terv 2022. évre 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott
az Idősek Otthona intézménynél.

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Kérdezi, hogy a belső ellenőrzés arra terjed ki,
hogy teljesítették-e a hiányosságokra adott válaszokat? Mit jelent?

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző:  Elmondja,  hogy azon túl,  hogy meg kellett  írni  15
napon belül, hogy milyen intézkedést tesznek, a belső ellenőrnek is el kellett küldeni azzal,
hogy  értékelje,  hogy  rendben  van-e  így.  A  belső  ellenőr  visszaigazolja,  hogy  a  feltárt
hiányosságokra az intézkedéseket megtették-e. 

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Kérdezi, hogy ki végzi el a belső ellenőrzést?

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr végzi.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a belső ellenőrzési tervet 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

67/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

A 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető az ülésről távozott.

8. A 2022. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester: A  terv  a  szokásos  napirendi  pontokat  tartalmazza.  Nem
tudják, hogy a jövő hogyan alakul. Kérdezi, hogy van-e kérdés a munkatervvel 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

68/2021. (XI. 29.) HATÁROZATA

A 2022. évi munkatervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  munkatervet
elfogadja. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  más  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt - a testületi ülést 14:47 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző
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