
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/1010-2/2022.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 22. napján megtartott testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022. február 22-én
14:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatalos helyisége
                        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 megbízásából 
                                                                      dr. Takács Katalin aljegyző

Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a mai testületi ülésen megjelent képviselő urakat,
és a hivatal részéről megjelent aljegyző asszonyt, és a kollégákat.  Intézményvezető asszony
jelezte távolmaradását az ülésről. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti pontokat. 

Aki elfogadja a 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

9/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

A 2022. február 22-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  február  22-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2. Tájékoztatás az intézményi térítési díj felülvizsgálatról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester
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3. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2021. évi feladatellátásáról, tevékenysé-
géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének 
fenntartói értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5.  A közszolgálati tisztviselők  2022.  évi  illetményalapjáról  szóló  9/2021.  (XII.  7.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6. Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

7. Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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

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

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

11. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

12. 2022. évi rendezvényterv 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

13. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

14. Mindszentkállai Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Napirend pontok tárgyalása előtt ismerteti egyenként a lejárt
határidejű határozatokat,  és a végrehajtásokra tett  intézkedéseket,  valamint a polgármesteri
hatásköri döntéseket. 

Dr.  Takács  Katalin,  aljegyző: A jelentés  két  határozati  javaslatot  tartalmaz,  az  egyik  a
jelentés elfogadására, a másik a TOP-os határozatok visszavonására vonatkozik.
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Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  jelentés  elfogadásáról  szóló  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

10/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

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

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a határozatok visszavonásáról szóló 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

11/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Határozatok visszavonásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2021. (XII. 21.), a 73/2021. 
(XII. 21.), a 74/2021. (XII. 21.), és a 75/2021. (XII. 21.) határozatokat visszavonja.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mindenki  megkapta  az  előterjesztést,  áttanulmányozásra
került. Különösen nagyobb dolgok nincsenek betervezve, nem túlköltekezve terveztek csak,
amiről szó volt eddig is testületi üléseken. A faluház felújítása lesz a nagyobb beruházás, ami
rájuk vár.  Kérdezi, hogy van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  a  tájékoztatási  kötelezettségről  szóló  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

12/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  az  Önkormányzat  saját  bevételei  és  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettsége  megállapításáról  szóló  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

13/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2022.  8.231.000 Ft
2023.  8.300.000 Ft
2024.  8.300.000 Ft
2025.  8.350.000 Ft
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

2022. 0 Ft
2023. 0 Ft
2024. 0 Ft
2025. 0 Ft

2. Tájékoztatás az intézményi térítési díj felülvizsgálatról
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elmondja, hogy törvényi szabályozás okán sajnos nem lehet
az intézményben térítési  díjat  emelni.  Megpróbálnak mindent  megtenni,  amire a pénzügyi
keret  lehetőséget  ad.  Kéri  aljegyző  asszonyt  tájékoztassa  a  képviselő-testületet  az
intézményvezető asszony által küldött az intézményt érintő napirendi pontokhoz kapcsolódó
leveléről.

Dr.  Takács  Katalin,  aljegyző: Ismerteti  az  intézményvezető  asszony  levelét,  mely  a
jegyzőkönyv előterjesztéseihez csatolásra kerül.

Csombó Zoltán, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kérdés?

Meilinger Csaba, képviselő: Emelni nem lehet, most ez a helyzet van.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Javasolja  az  intézmény  térítési  díjával  kapcsolatos
tájékoztatást elfogadásra.

Aki 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

14/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

2022. évi térítési díjakról szóló tájékoztató elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
2022. évi intézményi térítési díjakról szóló tájékoztatót elfogadja. 

3. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2021. évi feladatellátásáról, tevékenysé-
géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének 
fenntartói értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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Csombó Zoltán, polgármester: Azt tudja csak elmondani, amit az intézményvezető asszony
leírt,  olyan  szemszögből  látják,  mivel  napi  telefonkapcsolatban  vannak  az  intézménnyel,
sajnos nem könnyű a helyzet, és jönnek-mennek a dolgozók. Nehéz a dolog, ezek a fiatalok
nem  ilyen  helyen  képzelik  el  a  jövőt.  Erre  születni  kell.  Az  Önkormányzat  nem  tudja
biztosítani  azt  a  hátteret,  amit  komolyabb  anyagi  helyzetben  lévő  idősek  otthonában
lehetséges.  Azon dolgozik  a  vezető,  hogy az  intézmény  működőképes  legyen.  Tisztelet  a
dolgozóknak.  Az  otthon  felújítására  több  száz  millió  forint  kellene,  komoly  beruházást
igényelne. Ha bele is tudnának kezdeni egy felújításba, akkor a betegeket hol helyeznék el?
Összetett dolog ez. Az biztos, hogy mostanában nem tudnak ebben a kérdésben előbbre lépni.
Köszönettel tartozik az ott dolgozók felé. Elmúlt évben kaptak a dolgozók cafetéria juttatást.
Most  csak  a  kötelező  béremelést  tudják  biztosítani  részükre.  Szeretné  megvendégelni  a
dolgozókat, hogy érezzék, hogy törődnek velük. Mert anyagilag sajnos nem tudnak többet
adni a dolgozóknak. 

Fekete Imre, képviselő:  Munkájából kifolyólag sokat jár  az intézménybe, és napi szinten
tapasztalja  –  és  alátámassza  polgármester  úr  szavait  –  hogy  milyen  munkát  végeznek  a
dolgozók minden nap. Kívánja, hogy legyen erejük tovább végezni ezt a munkát.  Reméli,
hogy jönni fognak új munkatársak az intézménybe.

Csombó Zoltán,  polgármester: Az  idei  évben  szintén  elbúcsúznak  egy  régi  dolgozótól,
aminek van anyagi vonzata.  Már 32. éve működik az idősek otthona, és nem szeretné, ha be
kellene zárni, mert nem tudják fenntartani. 

Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: A térítési díj csak a működést biztosítja.

Szép László Sándor,  képviselő:  És akkor még az épületről  nem is  beszéltek,  folyamatos
karbantartást igényel, pl. ázik a tetőszerkezet.

Meilinger Csaba, képviselő: Hosszú távon át kell látni, hogy tudják-e csinálni vagy nem.
Érdemes-e apránként pénzt beletenni, vagy ha olyan helyzet lesz, akkor ide nagy pénzt kell
beletenni. Hosszú távon ez így nem mehet, mert minden nagyon rossz állapotban van. 

Csombó Zoltán, polgármester: aki  az intézmény beszámolóját,  és a fenntartói  értékelést
elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 2021. évi munkájáról szóló
 beszámolóról és a fenntartói értékelésről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
2021. évi munkájáról szóló beszámolót a fenntartói értékeléssel együtt elfogadja. 
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4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Szintén  megkapták  az  előterjesztést,  a  véleményeztetés
megtörtént.
Aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004. (VI. 21.) önkormányzati

rendelete módosításáról

5.  A közszolgálati tisztviselők  2022.  évi  illetményalapjáról  szóló  9/2021.  (XII.  7.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Az 50.000 Ft-ban megállapított illetményalap lehetővé teszi
az  ügykezelőknek  a  jogszabályi  és  a  Képviselő-testületek  által  már  korábban,  a
költségvetésben biztosított bérszínvonal megtartását. 

Dr. Takács Katalin,  aljegyző:  A korábban megállapított  46.380 Ft volt  az illetményalap.
Viszont az ügykezelők ebben az esetben nem tudják elérni a garantált bérminimumot, ezért
szükséges 50.000 Ft-ra emelni. Plusz költséggel nem jár, mivel a költségvetés már elfogadásra
került.

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

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 9/2021. (XII. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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6. Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: A forgalomba helyezési eljárás során megállapítást  nyert,
hogy az út  kialakult  állapota  nem teszi  lehetővé  a  kétirányú forgalom jogszabály  szerinti
kialakítását, illetve annak kialakítása aránytalanul nagy terhet róna az Önkormányzatra. Az
útügyi hatóság engedélyezi a forgalmi rend változás bevezetését. Az országos közút kezelője
megkeresésre került a fenti forgalmi rend változás tekintetében, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.  Veszprém Megyei Igazgatósága válaszában nem támasztott  követelményt,  támogatja a
forgalmi rend változást. a közlekedési táblák is kihelyezésre kerültek.

Fekete  Imre,  képviselő:  A műszakis  kolléganő  jelezte,  hogy  kifogásolták,  hogy a  beton
villanyoszlop gyámjára ki kell helyezni sárga-fekete színű csíkos táblát, hogy nehogy valaki
neki menjen. 

Csombó Zoltán, polgármester: Aki az út forgalmi rendjének megváltoztatásával egyetért,
kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Mindszentkálla, 358. hrsz.-ú helyi közút forgalmi rendjének
megváltoztatásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Mindszentkálla, 358.
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő helyi közút forgalmi rendjét megváltoztatja, akként
hogy az út egyirányúvá válik oly módon, hogy a kötelező haladási irány a Jókai utca irányába
visz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közlekedési táblák beszerzéséről
és kihelyezéséről gondoskodjon.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

7. Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Előterjesztést  megkapták.  Elmondja,  hogy  a
versenytárgyalás  2022.  február  16.  napján  megtörtént,  amelyen  Kun  Istvánné  250.000  Ft
összegű  vételáron  nyerte  el  az  ingatlan  megvásárlásának  lehetőségét.  Az  adás-vételi
szerződést meg kell kötni.
Aki a 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

17/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

A Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában
lévő Mindszentkálla, 701. hrsz.-ú rét művelési ágú, 273 m2 nagyságú ingatlant értékesíti Kun
Istvánné (Badacsonytomaj, Nyárfa u. 1.) részére 250. 000 Ft vételáron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést megkösse.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2022. március 20. 

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

Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták.

Dr. Takács Katalin, aljegyző: A rendelet-tervezet a főépítészi javaslatokkal egészül ki, erről
korábban  már  döntött  a  testület.  A  kiegészítésekkel  jóváhagyott  tervezet  jóváhagyását
követően kerül sor a véleményeztetési eljárás lefolytatására.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a rendelet-tervezet véleményeztetéséről szóló 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

18/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

a településkép védelméről szóló
 22/2017. (XII. 29.) 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
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9. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  A  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére  adtak
támogatást 2020. évben, a támogatás elszámolását kell jóváhagyni.
Aki a támogatás elszámolását 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

19/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

Mindszentkálla Község a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8274 Köveskál, Fő u. 10.)
részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Mint ahogy olvasható az előterjesztésben a falugondnok az
idei évtől mentesül a kötelező továbbképzések alól, ezért a továbbképzési terv nem készült.

Fekete Imre, képviselő: Jelzi érintettségét a naprendi ponttal kapcsolatban.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Javasolja,  hogy  Fekete  Imre  képviselőt  a  falugondnoki
szolgálatának  továbbképzési  tervének  jóváhagyásával  kapcsolatos  döntéshozatalból
érintettség okán zárják ki.
Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Fekete Imre képviselő érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Fekete Imre képviselőt személyes
érintettség  okán  a  falugondnoki  szolgálatának  továbbképzési  tervének  jóváhagyásával
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
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Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  az  ismertetett  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

21/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2022. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  falugondnok  részére
továbbképzési  tervet  nem  készít,  tekintettel  arra,  hogy  a  falugondnoknak  az  öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra, így a továbbképzési kötelezettség
alól mentesül. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2022. március 15. 

11. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mindszentkállának  nincs  olyan  beruházása,  ami  a
közbeszerzés alá tartozik, ezért nemleges a közbeszerzési tervre vonatkozó határozati javaslat.

Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

A 2022. évi közbeszerzési tervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2022. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.
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12. 2022. évi rendezvényterv 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Próbálták összeállítani a rendezvényeket. A nőnap nem kerül
megtartásra az idei évben, de a hölgyek köszöntése megtörténik majd. Ismerteti részletesen a
tervezett rendezvényeket. 

Aki a rendezvénytervet 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

23/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

A 2022. évi rendezvénytervről

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

13. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: A beszámoló szerint az Értéktár Bizottság felé javaslat nem
érkezett,  ezért  um. érdemi munka nem történt az elmúlt  évben. Próbálták népszerűsíteni a
kiállítással is az értéktár bővítését. Az idei évben már tud javaslatokról, de még nem érkeztek
be a javaslatok.

Meilinger Csaba, képviselő: Jelzi érintettségét.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Javasolja,  hogy  Meilinger  Csaba  képviselőt  az  Értéktár
Bizottság beszámolójával kapcsolatos döntéshozatalból érintettség okán zárják ki.
Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Meilinger Csaba képviselő érintettség miatt szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Meilinger  Csaba  képviselőt
személyes  érintettség  okán  az  Értéktár  Bizottság  2021.  évi  beszámolójával  kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
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Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  az  Értéktár  Bizottság  beszámolóját  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

25/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Értéktár Bizottság beszámolójáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  a  Mindszentkálla  Értéktár  Bizottság  2021.  évi
beszámolóját elfogadja.

14. Mindszentkállai Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Előterjesztést megkapták. A Választási Bizottság póttagjai
között változás történt, ezért póttagok megválasztása szükséges. Az előterjesztésben szereplő
személyek vállalták a feladatot.

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

26/2022. (II. 22.) HATÁROZATA

A Mindszentkállai Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Mindszentkállai  Helyi
Választási Bizottságba – Varga Brigitta póttagot követően – második póttagként megválasztja
Kiss Ágnes mindszentkállai lakost és harmadik póttagként Szép Zsolt Attila mindszentkállai
lakost.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Felelős: dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal

Csombó Zoltán, polgármester: Igaz nem szerepel napirendi pontok között, de vegyes ügyek
keretében szeretne pár dologról beszélne, most úgyis együtt vannak. Fájó pont a rendezési
terv készítése. A tervező úr eltűnt, nem elérhető. Szeptember hónapban már kellett volna egy
tervezetet leadni feléjük. Megkeresték levélben, a levél visszajött, hogy a címzett ismeretlen.
Valaki más személyt keresni kell, és lenne is egy hölgy, de dupla összegért vállalná a munkát.
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Födelmesi Tamás személyére gondolt még, és meg fogja keresni őt. Ezt csak tájékoztatásnak
szánta. A focipálya területkérdésével kapcsolatban is szükséges intézkedni.

Németh László István, alpolgármester:  A három fél egymás között  egyezzen meg,  és a
földhivatal bejegyzi. A földhivatalba azt mondták, ha nincs rendezési terv, akkor a három fél
egymás között egyezzen meg, és akkor bejegyzik. 

Csombó Zoltán, polgármester: A terület osztatlan közösként szerepel, nem történt meg a
jogi dolog, mert a felek összevesztek. 

dr. Takács Katalin, aljegyző: Megbeszéli jegyző asszonnyal.

Csombó Zoltán, polgármester:  A faluház  felújítás  pályázat  hiánypótlásával  kapcsolatban
tájékoztatja a képviselő-testületet.
Tájékoztatja a képviselőket a hétvégi Kőfeszt folkklub programról.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt - a testületi ülést
14:57 perckor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán                   Dr. Szabó Tímea
polgármester              címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Dr. Takács Katalin
           aljegyző
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