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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022.  május  17-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 
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző
Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető

Meghívott:

Tapolcai Rendőrkapitányság részéről Horváth József r. alezredes, osztályvezető

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a mai testületi ülés alkalmával megjelent képviselő
urakat,   a  hivatal  részéről  megjelent   címzetes  főjegyző  asszonyt,    kollégákat,
intézményvezető  asszonyt,  valamint  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság  részéről  megjelent
Horváth József r. alezredes urat.
Megállapítja,  hogy  a  testületi  ülésen  5  fő  jelen  van,  az  ülés  határozatképes.  Ismerteti  a
meghívó szerinti napirendi 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

35/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A 2022. május 27-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 17-i ülés napirendi
pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
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1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

3.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egyes
szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata részére közérdekű célra történt felajánlás 
felhasználásával kapcsolatos intézményi javaslat
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6.  Mindszentkálla  község  településfejlesztési  koncepciójának  és  településrendezési
eszközeinek elkészítésére árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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

8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2021. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

9. Kulturális szakemberek továbbképzése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

10. A Mindszentkállai közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

11. Munkavédelmi feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

12. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

13. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

14. Falugondnok beszámolója 2021. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

15.  Beszámoló  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2021.  évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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16. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

17. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

18. 2021. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Napirend pontok tárgyalása előtt ismerteti a lejárt határidejű
határozatokat, és a végrehajtásokra tett intézkedéseket, valamint a polgármesteri hatáskörben
hozott döntéseket. Kérdezi, hogy van-e kérdés a jelentéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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

36/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mindenki  előzetesen  megkapta  a  beszámolót.  Köszönti
Horváth József r. alezredes urat. Kéri a beszámolóval kapcsolatos kiegészítését, tájékoztatását
a településsel kapcsolatban.

Horváth József r. alezredes:  Köszönti polgármester urat, képviselő urakat, jegyzőasszonyt
és a meghívott vendégeket. Elmondja, hogy a tavalyi évben nehézségekkel indultak a corona
vírus-járvány miatt, mely plusz feladatot rótt a rendőrségre, ami érintette a körzeti megbízotti
állományt  is.  Úgy  gondolja,  hogy  egyéb  más  események  hozományaként  a  személyi
állományuk is csökkent. Kedvezőtlen döntést is kellett  hoznia ebben a témában, mégpedig
össze  kellett  vonni  annak érdekében,  hogy az  elemző értékelő  munkát  megfelelően,  ill.  a
frekventált helyeket tudják ellenőrizni, és ott tudjanak olyan tevékenységet folytatni, ami a
másik települések közbiztonságát erősíti, vagy éppen javítja. Ez a döntés érinti a települést is,
oly  módon, mivel a körzeti megbízott gyes-re ment, így a jelenlegi megoldás az lett, hogy a
badacsonytomaji körzeti megbízott kapta meg ezt a térséget megbízással. Úgy gondolja, hogy
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ezeket  a  nehézségeket  muszáj  orvosolniuk.  Ezzel  az  átszervezéssel  véleménye  szerint  a
közbiztonságot fenn tudják tartani, javítani próbálják. Az elmúlt év első időszakasza a rettentő
sok feladat ellenére nyugodtan telt, papírmunkába és a háttérmunkába bele lehet fulladni. A
nyár  beköszöntével  megjelentek  a  turisták.  Minden  település  érintett  az  idegenforgalmi
hullámban,  ami  statisztikailag  szerepel  náluk,  hogy  a  tavalyi  év  idegenforgalmi  szezonja
másfélszerese  volt,  mint  az  azt  megelőző  években.  Ez  a  hullám  nagyon  leterhelte  a
hatóságokat. Mondhatja azt, hogy a településen 6 bűncselekmény történt, amiből három ittas
vezetés volt, 3 vagyon elleni bűncselekmény. A balesetek tekintetében is jól áll a település,
mert  csak 2 anyagi  káros baleset  történt.  Ezek az események általában az idegenforgalmi
szezonra tehetőek. Azonban a vagyon elleni bűncselekmények érintik a külterületeket is. A
térségben  minden  tavasszal,  ősszel  történnek  lopások.  Megnyugtató,  hogy  a  legnagyobb
problémát jelen pillanatban a csendháborítások jelentik, ez azért megnyugtató számára, mert
akkor nem rablásokról, gépkocsi feltörésekről beszélnek. Ezek a csendháborítások valamilyen
megoldást  kívánnak  valamilyen  formában.  Nehéz  helyzetben  vannak,  mert  ők  egy  tüneti
kezelést tudnak ebben végrehajtani. Azt nem tudják átvinni a mulatókon és a pihenőkön, hogy
valójában ezt kettejüknek kell rendezni, hogy megbeszélik. Első lépés az, hogy beszéljék meg
a problémát, melyhez a felek is kellenek. A külterületi ingatlanokkal kapcsolatos bejelentések,
úgymond a részükről plusz energiákat emészt fel. Nem az itt élő emberekkel van probléma, az
együttélés  is  teljesen  jól  működik  a  rendőrség  és  az  itt  élő  emberek  között.
Közlekedésrendészeti helyzetről annyit mondana el, hogy szerinte nincs nagy probléma. Egy
probléma lehet, ami befolyásolja a közlekedésbiztonságot az az, hogy arra vannak igények
azok között, akik ide kerülnek, hogy kérdezik tőlük, hogy miért szélesebb út, járda stb. Mivel
a  település  szerkezete  adott,  azt  kell  figyelembe  venni,  és  a  helyi  szokások  és  a  táblák
szabályai szerint kell élni. Tehát ezeket a helyzetek így próbálják orvosolni, és megértetni
azokkal,  akik  szerint  itt  sztrádát  kellene  építeni  stb.,  Másik  sarkalatos  része  az  itteni
tevékenységüknek  a  közlekedésen,  és  a  közbiztonsági  tevékenységen  kívül  az  az
igazgatásrendészet, melyben a fegyvertároló hellyel rendelkezők ellenőrzését hajtják végre.
Kellő fegyelemmel tárolják ezeket az eszközöket. Az együttműködés az Önkormányzat és a
rendőrség között jó. Sajnálatos probléma, és megoldást kell találni az elkövetkező időszakra,
ami beválik. Törekednek a jó együttműködésre. Mindenki megpróbálja a legjobbat kihozni
egy adott helyzetből, és reméli jól fog működni. Ha lenne kérdés, szívesen megválaszolja.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszöni  a  tájékoztatást.  Elmondja,  hogy  jónak  tartja  a
rendőrséggel  az  együttműködést.  Ami  meg  kíván  jegyezni,  az  egy  örökös  probléma,
mégpedig  a  parkolás  kérdése.  Indul  a  szezon.  A  jövő  hónap  15-étől  újra  kihelyezik  a
közlekedési táblákat a településen. Az ide látogatók azok, akik nem tartják be a szabályokat.
A településen idősek otthona működik, és oda mentőnek el kell jutnia. Örök probléma. Kéri a
nyomatékos  odafigyelést  a  rendőrség  részéről.  Telefonon  jelentkezett  nála  az  új  körzeti
megbízott, tud a személyi változásról. 

Meilinger Csaba, képviselő: Ez az egy probléma van náluk, hogy hiába vannak kint a táblák,
akkor  is  parkolnak  az  úttest  mindkét  oldalán.  Ezt  kérné,  hogy  inkább  hétvégén,  ha  erre
jönnének az visszatartó erő lenne. Ez a falu legnagyobb problémája. 

Horváth József, r. alezredes, osztályvezető: Úgy gondolják, akik ide érkeznek, - bármelyik
településre  ez  elmondható  -,  hogy  „nekem  szabad”.  Nagyon  rossz  irányt  képviselnek  az
emberek, sok esetben átformálódtak az emberek, ami negatívum. Nem az lenne a fő cél, hogy
mindenkit  megbüntessenek,  de  ki  lehet  mutatni,  hogy  mennyi  a  figyelmeztetés,  és  a
pénzbírság  aránya.  Óriási  különbség  van  a  kettő  között.  Arany  középutat  keresik,  majd
kiderül, hogy melyik a helyes irány.
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Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  a  közrendvédelmi  beszámolót  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

37/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  község  önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  évről  szóló
közrendvédelmi beszámolót elfogadja.

Horváth József r. alezredes 14,25 órakor az ülésről távozott.

2. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.

Aki Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 2021. évi pénzmaradványát a határozati
javaslat szerinti 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

38/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A Káli – medence Idősek Otthona Mindszentkálla intézmény 2021. évi
pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
intézmény 2021.  évi  pénzmaradványát  1  788 860 Ft összegben állapítja  meg,  mely teljes
mértékben  kötelezettségvállalással  terhelt  a  december  havi  bérek  vonatkozásában.  Az
intézmény szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az
előterjesztés szerint elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Mindszentkálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Csombó Zoltán, polgármester:  Aki a 2021. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség  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

39/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2021.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatás elfogadja.

3.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  egyes  szociális
ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Szintén megkapták  az előterjesztést.  Az intézményvezető
asszony 3500 Ft/nap összegben javasolja megállapítani a térítési díjat.

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Vállalható összeg mindenki számára, és be tud
folyni az intézmény kasszájába.

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Június 30-áig nem lehet módosítani díjat. A rendelet
július 1-től lép hatályba. Ha hosszabbítanak a veszélyhelyzeten, akkor új döntés szükséges,
hogy nem lép hatályba a rendelet.

Csombó Zoltán,  polgármester:  Aki a  rendelet-tervezet  szerinti  térítési  díj  megállapítását
3500 Ft/nap összegben 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

6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. Mindszentkálla Község Önkormányzata részére közérdekű célra történt felajánlás 
felhasználásával kapcsolatos intézményi javaslat
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mindannyian  tudják,  hogy  felajánlás  történt  az
önkormányzat  részére,  mely  összeget  az  intézményre  kell  fordítani.  Javaslatokat  tett  az
intézményvezető  a  felajánlás  felhasználására.  Kérdezi,  hogy  a  javaslatát  ki  szeretné-e
egészíteni?

Léberné  Kis-Tóth  Diána,  intézményvezető:  Ezek  csak  javaslatok,  nem  ért  a  műszaki
részéhez. Kivel szeretné a fenntartó elvégeztetni a munkát, és hogyan szeretnék megoldani.
Tud  a  munkafolyamatokban  segíteni,  de  ő  ehhez  nem ért,  műszaki  szaktudást  igényel  a
feladat.  Ő csak opcionálisan felsorolta  a  feladatokat.  Van egy pályázati  lehetőség,  melyet
becsatolt.  Ha  szakember  szemmel  megnézi  az  épületet,  meg  tudja  erősíteni,  cáfolni,
készülhetne  egy  terv.  Ami  nagyon  fontos  lenne  elektromos  ágy,  nagyon  jó  árajánlattal
rendelkezik. Sok a fekvőbeteg az intézményben. 

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: Az  összeget  az  önkormányzat  kapta,  ezeket  a
beszerzéseket is az önkormányzatnak kell lebonyolítani. 

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Ő ebben tudna segíteni?

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző:  Amit  ennek  az  összegnek  a  terhére  költ  az
önkormányzat, azt külön kell nyilvántartani. Úgy rendelkezik a beszerzési szabályzat, hogy
egyszerre  egy  időben  három  potenciális  ajánlattevőtől  kell  írásban  ajánlatot  kérni.  Igen,
írásban kell kérni ajánlatot.

Csombó Zoltán, polgármester: Legfontosabb az ágy beszerzése lenne.  Véleménye,  hogy
addig várjanak, amíg az összeg megérkezik. A következő feladat véleménye szerint a fürdő
felújítása lenne, jó lenne egy szakember, aki megnézné.

Meilinger Csaba, képviselő: Keresni kellene egy szakembert, aki megnézné az épületet és
készítene egy felújítási tervet. A tető is fontos dolog. Sürgetőbbeket meg kell csinálni. 

Léberné Kis-Tóth Diána,  intézményvezető:  A nyílászáró  csere  nagyon nehéz,  mivel  az
épület műemlék jellegű.

Németh László István, alpolgármester: Véleménye, hogy a pályázati önrészhez tegyenek
hozzá, és legyen egy hatalmas induló tőke. Nem gondolja, hogy el kellene aprózni. Lehet,
hogy  egy  összefogó  pályázatba  mindent  bele  lehetne  tenni,  kivéve  a  nyílászáró.  Ha  egy
komplett felújítási tervvel rendelkeznének és be tudnák adni a pályázatot, akkor lenne egy
biztos alapuk arra, hogy folyamatos olyan munkát végezzenek, amiért ez az összeg hozzájuk
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került  -,  hanem  esetlegesen  tudnak  biztos  infrastruktúrát  létesíteni,  ami  hosszú  távon  az
önkormányzatnak  is  megoldaná  a  problémát.  Ez  egy  ütemezett  munka  lehetne.  Merjenek
nagyon álmodni. 

Meilinger Csaba, képviselő: Ha nincs beázás az épületen, az már csak jó.

Léberné  Kis-Tóth  Diána,  intézményvezető: A  uniós  támogatások  az  elkövetkező  5-10
évben ezeket az újfajta energiát támogatják, ez a TOP-os pályázat is ezt támogatja. Az épület
karbantartása a fontos, melynek útja lehet egy pályázat lesz.

Németh László István, alpolgármester: Arra lehet számítani, hogy a közületeknél négyszer
energiaáremelés  várható.  A gázáremelés  mit  okozna az intézmény életébe? Sokkal  inkább
abban kellene  gondolkodni,  hogy a  jövőt  hogyan tudják.  Biztos  abban,  hogy áttekintve  a
pályázati  rendszereket,  komplexen  kezelve,  pl.  egy  energiatakarékos  átállásra,  és  a
felújítással,  lehet, hogy sokkal többet nyernek, mint ha most elkapkodnak dolgokat. Ez az
összeg legyen az alapja annak, hogy tudjanak nagyot csinálni.

Csombó Zoltán, polgármester: Nagyon nagy dolgokat kellene csinálni. A legnagyobb gond,
hogy az épületben emberek élnek. Úgy kell megoldani mindent. Egyetért azzal, hogy fel kell
méretni a munkákat, és lépcsőzetesen kell a munkákat végezni, a kötelezőt meg kell venni. 

Németh László István, polgármester: Tervet kell készíteni. Az a lényeg, hogy fel akarják
újítani.

Meilinger Csaba, képviselő: Az első lépés a felmérés, és pályázatírót keresni.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Összefoglalja  az  elhangzottakat.  Keresni  kell  egy
szakembert,  aki  felméri  az  épületet,  ami  szükséges  azt  meg  kell  venni.  Azon  lesz  az
önkormányzat, hogy pályázati lehetőség esetén pályázatot adnak be az épület felújítására.
Az Önkormányzat készíttet egy állapotfelmérést, felújítási tervet, amit elsősorban pályázathoz
kíván felhasználni.

Ezúton  szeretné  az  önkormányzat  megköszönni  az  intézmény  dolgozóinak  az  idősek
ellátásával  kapcsolatban  végzett  munkájukat,  melyet  honorálni  szeretnének  egy
vacsorameghívással.  Kéri  intézményvezető  asszonyt,  hogy  tolmácsolja  a  dolgozók  felé
köszönetüket, és a meghívásukat.

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Köszöni a dolgozók nevében a meghívást.

Csombó Zoltán, polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, mely szerint Mindszentkálla
Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza 2 db elektromos betegágy beszerzését
az  Káli-medence  Idősek  Otthona  intézmény  részére,  valamint  készíttet  az  épületről  egy
állapotfelmérést, melyet pályázathoz kíván felhasználni.

Aki a 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

40/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Önkormányzati felajánlás felhasználásáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  2  db  elektromos
betegágy beszerzését az Káli-medence Idősek Otthona intézmény részére, valamint készíttet
az épületről egy állapotfelmérést, melyet pályázathoz kíván felhasználni.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.
                

5. A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Kéri jegyző asszony tájékoztatását.

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: A  szerződésről  már  döntött  a  testület  az  alapdíj
változása okán, és mivel díjat nem lehetett emelni eddig, igy a rendelet is július 1-től lépne
hatályba. 

Csombó Zoltán,  polgármester: Aki  az  előterjesztés  szerinti  rendeletet-tervezet  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

7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 
14/2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

6.  Mindszentkálla  község  településfejlesztési  koncepciójának  és  településrendezési
eszközeinek elkészítésére árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat megbízta a Konszenzus
Pannónia Zrt-t a terv elkészítésével. Tavaly szeptember hónapra kellett volna elkészítenie a
munkarészeket, sajnos nem lehet elérni. Újból kértek be ajánlatokat a munkára, melyre két
árajánlat érkezett, melyek az előterjesztésben olvasható. Javasolja Födelmesi Tamás és társai
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árajánlatát  elfogadni  6.100.000 Ft.  összegben.  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy az
önkormányzat településterv pályázata eredményes volt, 1.500.000 Ft-ot nyertek. 

Aki  a  Konszenzus  Pannónia  Zrt-vel  kötött  szerződés  felmondásához  hozzájárul,  kéri
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

41/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A településrendezési eszközök elkészítésére vonatkozó szerződés
felmondásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Konszenzus
Pannónia Zrt.-vel 2020. szeptember 17-én kötött, a településrendezési eszközök elkészítése
tárgyú szerződést a teljesítés elmaradása okán felmondja. 

Felkéri a polgármestert a felmondás közlésére.

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

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  Födelmesi  Tamás  és  társai  által  adott  árajánlatot
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

42/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Mindszentkálla község településfejlesztési koncepciójának
 és településrendezési eszközeinek elkészítéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési  koncepció
és a településrendezési eszközök elkészítésére a  Káli Marianna, Födelmesi Tamás és Klie
Zoltán által benyújtott 6.100.000 Ft összegű árajánlatát elfogadja, és elhatározza a szerződés
megkötését  azzal,  hogy  a  megalapozó  munkarészekre  fordítandó  költséget  a  2022.  évi
költségvetése  terhére  vállalja,  a  további  munkarészek  elkészítéséhez  szükséges  forrás  a
következő évi költségvetésben kerül tervezésre.

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

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

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

Csombó,  Zoltán,  polgármester: Ismételten  megnyílt  a  pályázati  lehetőség.  Nem  kevés
munka van ebben a támogatásban. 38 erdei köbméter tüzifa igényelhető, benyújtási határidő
augusztus 31. Aki a pályázat benyújtásával 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

43/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatására
pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifa  vásárláshoz  kapcsolódó  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás  alapján
szociális  célú  tűzifa  vásárláshoz  kapcsolódó  támogatásra  igényt  nyújt  be  38  erdei  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  2022.  évi  költségvetéséről  szóló  önkormányzati
rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
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: 2022. augusztus 31.

8. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2021. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Megkapták  az  előterjesztést.  Kérdés,  észrevétel  van-e  az
értékeléssel kapcsolatban? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Aki  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  2021.  évi  értékelést
elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

44/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
 2021. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2021. évre vonatkozó értékelést elfogadja

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  értékelést  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  részére
küldje meg.

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

9. Kulturális szakemberek továbbképzése
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Kolléganő most  is  jár  továbbképzésre.  A beiskolázása  is
megtörtént. Aki a képzési és beiskolázási tervvel 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

45/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A kulturális szakember számára képzési terv és beiskolázási terv készítéséről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális területen foglalkoztatott
szakember részére készített képzési tervet és beiskolázási tervet elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a kulturális szakembert tájékoztassa. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: azonnal 

10. A Mindszentkállai közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. A közösségi színtér szolgáltatási
tervét a kolléganő elkészítette, melyet jóvá kell hagyni.
Aki az előterjesztés szerinti szolgáltatási tervet 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

46/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A Mindszentkállai közösségi színtér 2022. évre vonatkozó 
szolgáltatási tervének elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Mindszentkállai  közösségi
színtér  2022.  évre  vonatkozó  szolgáltatási  tervét  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja. 

11. Munkavédelmi feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Ajánlat érkezett a munkavédelmi feladatok ellátására, melyet
az előterjesztés tartalmaz. Havi 4000 Ft összegben vállalja a feladatokat, plusz a kiszállási díj.
Biztos rendelkeznek régi dokumentumokkal.

Németh  László  István,  alpolgármester:  Igen,  azokat  újra  meg  kell  feleltetni  a
jogszabályoknak. 

Fekete Imre, képviselő: Közelebbi cég nincs képben?

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Nem tud róla. Ezzel a céggel csak a munkavédelmi
feladatokra szerződnének.

Németh László István, alpolgármester: Minden évben szükséges a munkavédelmi előadás,
új dolgozó oktatása stb., Szükséges erről most dönteni? 

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Jelenleg nem megoldott a feladat.

Németh László István, alpolgármester: Javasolja, hogy kérjenek be másik ajánlatot is.

Csombó Zoltán, polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselő-testület nem
hozott döntést, új ajánlatok bekérése miatt elhalasztja a döntést.

12. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Három támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz.

Németh László István, alpolgármester: Hány gyermek jár a településről a zánkai iskolába?
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Csombó Zoltán, polgármester: kb. 8 gyermek.

Fekete  Imre,  képviselő: Javasolja,  hogy  mindhárom  kérelmezőt  20.000  Ft  összeggel
támogassák.

Csombó Zoltán,  polgármester:  A kővágóörsi  egyesületnek  többet  adna,  mivel  bármikor
lehet  rájuk  számítani.  A kővágóörsi  egyesületnek  30.000  Ft-ot,  a  köveskáli  egyesületnek
20.000 Ft-ot, a zánkai alapítványnak 20.000 Ft-ot javasol. Kérdezi, hogy van-e más javaslat?

Aki a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  30.000 Ft összegű támogatásával  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

47/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  20.)  önkormányzati
rendelete  (a továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy a Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesületet  (Székhely:  8254  Kővágóörs,  Dózsa  Gy.  u.  1.)  (továbbiakban:  Egyesület)
egyszeri      30.000 Ft-tal, azaz Harmincezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: az Egyesület működési kiadások támogatása
A felhasználás határideje: 2022. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Egyesülettel,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.
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Csombó Zoltán,  polgármester: Aki  a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  20.000 Ft
összegű támogatásával 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

48/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  20.)  önkormányzati
rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy  a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesületet  (Székhely:  8274  Köveskál,  Fő  u.  10.)  (továbbiakban:  Egyesület)    egyszeri
20.000 Ft-tal, azaz Húszezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A  támogatás  célja:  az  egyesület  által  használt  szertár  felújítása  és  működési  kiadások
támogatása
A felhasználás határideje: 2022. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Egyesülettel,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  Zánkai  Általános  Iskoláért  Alapítvány  20.000  Ft
összegű támogatásával 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

49/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány támogatása

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  20.)  önkormányzati
rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy  A  Zánkai  Általános  Iskoláért
Alapítvány  (Székhely:  8251  Zánka,  Iskola  u.  6.)  (továbbiakban:  Alapítvány)    egyszeri
20.000 Ft-tal, azaz Húszerzer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A  támogatás  célja:  a  Szülői  Munkaközösség  által  megrendezésre  kerülő  programok
támogatása
A felhasználás határideje: 2023. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2024. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Alapítvány,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2022. június 30.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

13. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Kötelező feladat szintén. Nem volt erre eddig szükség. 

Dr. Szabó Tímea,  címzetes főjegyző: Szintén kötelező feladat.  Változtak az állatvédelmi
szabályok,  az állatvédelmi területet  felkarolták.  Megkerestek 5 helyet,  ez az egy menhely
küldött  vissza  ajánlatot.  Egy  költséget  nem  tartalmaz,  mégpedig  az  elhullott  állat
ártalmatlanítását.
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Csombó Zoltán, polgármester: Aki a feladatok ellátására vonatkozó 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

50/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Ebrendészeti feladatok ellátásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Olt-alom
Állatvédő Egyesület  (8226 Alsóörs, Kisloki u. 1017. hrsz) által  megküldött  árajánlatot,  az
előterjesztés szerinti tartalommal a szerződéstervezetben foglaltakat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szervezetet és
az ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó szerződést aláírja.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: haladéktalanul

14. Falugondnok beszámolója 2021. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönettel tud a falugondnok felé lenné, szinte minden nap
együtt vannak. Egy fő közmunkása van az önkormányzatnak, és 2 fő közérdekű munkása.
Elmondható, hogy a lehetőségekhez képest rend van a faluban, ez annak is köszönhető, hogy
a falugondnok is nagy részt vállal a munkában.

Németh László István, alpolgármester: Már két-három évvel ezelőtt arról is volt szó, mivel
várható  volt,  hogy  már  nem lesz  közfoglalkoztatott  a  rendszerben,  hogy  a  Magyar  Falu
Program  keretében  folyamatosan  pályázni  olyan  eszközökre,  amelyek  megkönnyítik  a
munkát.

Fekete  Imre,  képviselő: Jelzi  érintettségét  a  napirendi  pont  tárgyalásánál,  és  kéri  a
szavazásból történő kizárását.

Csombó Zoltán,  polgármester:  Aki  Fekete Imre  falugondnok a döntéshozatalból  történő
kizárásával 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

51/2022. (V. 17.) HATÁROZATA
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Fekete Imre képviselő szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Fekete  Imre  képviselőt
érintettség okán a napirendi ponttal kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a falugondnoki szolgálat 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

52/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat  2021.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

15.  Beszámoló  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2021.  évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  A  beszámolóban  szerepel,  hogy  az  önkormányzat  mely
társulásoknak  tagja,  és  tartalmazza  a  meghozott  döntéseket.  Kérdés,  észrevétel  van-e  az
előterjesztéssel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, aki a beszámolót 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

53/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  társulások
2021. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

16. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  A szabályzat  a  traktorra  vonatkozik.  Aki  a  szabályzatot
elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

54/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A gépjármű üzemeltetési szabályzatról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  gépjármű  üzemeltetési
szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

17. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Aki az ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentést 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

55/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A 2021. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Mindszentkálla  Köveskál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  2021.  évben
Mindszentkálla Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi. 

18. 2021. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: A rendezvények megrendezésre kerültek a településen.
Aki az elszámolást 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

56/2022. (V. 17.) HATÁROZATA

A 2021. évi rendezvényekkel való elszámolásról
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi rendezvényekkel való
elszámolást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Csombó  Zoltán,  polgármester: tájékoztatja  a  képviselő-testületet  az  idei  Mindszenti
találkozóról, ismerteti a programot. Ő nem támogatja, hogy ezen részt vegyenek, korlátozott
számú részvevőt  tudnak csak fogadni.  A jövő évben lesz a  30.  évfordulója  a  Mindszenti
napoknak, inkább arra kellene készülni. A Kerekiben lakók kérték az önkormányzat segítségét
3 autó murva beszerzésére, az elterítését a lakók elvégeznék. Holnap kimennek megnézni a
területet. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt – az ülést 15,40
órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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	Horváth József r. alezredes: Köszönti polgármester urat, képviselő urakat, jegyzőasszonyt és a meghívott vendégeket. Elmondja, hogy a tavalyi évben nehézségekkel indultak a corona vírus-járvány miatt, mely plusz feladatot rótt a rendőrségre, ami érintette a körzeti megbízotti állományt is. Úgy gondolja, hogy egyéb más események hozományaként a személyi állományuk is csökkent. Kedvezőtlen döntést is kellett hoznia ebben a témában, mégpedig össze kellett vonni annak érdekében, hogy az elemző értékelő munkát megfelelően, ill. a frekventált helyeket tudják ellenőrizni, és ott tudjanak olyan tevékenységet folytatni, ami a másik települések közbiztonságát erősíti, vagy éppen javítja. Ez a döntés érinti a települést is, oly módon, mivel a körzeti megbízott gyes-re ment, így a jelenlegi megoldás az lett, hogy a badacsonytomaji körzeti megbízott kapta meg ezt a térséget megbízással. Úgy gondolja, hogy ezeket a nehézségeket muszáj orvosolniuk. Ezzel az átszervezéssel véleménye szerint a közbiztonságot fenn tudják tartani, javítani próbálják. Az elmúlt év első időszakasza a rettentő sok feladat ellenére nyugodtan telt, papírmunkába és a háttérmunkába bele lehet fulladni. A nyár beköszöntével megjelentek a turisták. Minden település érintett az idegenforgalmi hullámban, ami statisztikailag szerepel náluk, hogy a tavalyi év idegenforgalmi szezonja másfélszerese volt, mint az azt megelőző években. Ez a hullám nagyon leterhelte a hatóságokat. Mondhatja azt, hogy a településen 6 bűncselekmény történt, amiből három ittas vezetés volt, 3 vagyon elleni bűncselekmény. A balesetek tekintetében is jól áll a település, mert csak 2 anyagi káros baleset történt. Ezek az események általában az idegenforgalmi szezonra tehetőek. Azonban a vagyon elleni bűncselekmények érintik a külterületeket is. A térségben minden tavasszal, ősszel történnek lopások. Megnyugtató, hogy a legnagyobb problémát jelen pillanatban a csendháborítások jelentik, ez azért megnyugtató számára, mert akkor nem rablásokról, gépkocsi feltörésekről beszélnek. Ezek a csendháborítások valamilyen megoldást kívánnak valamilyen formában. Nehéz helyzetben vannak, mert ők egy tüneti kezelést tudnak ebben végrehajtani. Azt nem tudják átvinni a mulatókon és a pihenőkön, hogy valójában ezt kettejüknek kell rendezni, hogy megbeszélik. Első lépés az, hogy beszéljék meg a problémát, melyhez a felek is kellenek. A külterületi ingatlanokkal kapcsolatos bejelentések, úgymond a részükről plusz energiákat emészt fel. Nem az itt élő emberekkel van probléma, az együttélés is teljesen jól működik a rendőrség és az itt élő emberek között. Közlekedésrendészeti helyzetről annyit mondana el, hogy szerinte nincs nagy probléma. Egy probléma lehet, ami befolyásolja a közlekedésbiztonságot az az, hogy arra vannak igények azok között, akik ide kerülnek, hogy kérdezik tőlük, hogy miért szélesebb út, járda stb. Mivel a település szerkezete adott, azt kell figyelembe venni, és a helyi szokások és a táblák szabályai szerint kell élni. Tehát ezeket a helyzetek így próbálják orvosolni, és megértetni azokkal, akik szerint itt sztrádát kellene építeni stb., Másik sarkalatos része az itteni tevékenységüknek a közlekedésen, és a közbiztonsági tevékenységen kívül az az igazgatásrendészet, melyben a fegyvertároló hellyel rendelkezők ellenőrzését hajtják végre. Kellő fegyelemmel tárolják ezeket az eszközöket. Az együttműködés az Önkormányzat és a rendőrség között jó. Sajnálatos probléma, és megoldást kell találni az elkövetkező időszakra, ami beválik. Törekednek a jó együttműködésre. Mindenki megpróbálja a legjobbat kihozni egy adott helyzetből, és reméli jól fog működni. Ha lenne kérdés, szívesen megválaszolja.
	Csombó Zoltán, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy jónak tartja a rendőrséggel az együttműködést. Ami meg kíván jegyezni, az egy örökös probléma, mégpedig a parkolás kérdése. Indul a szezon. A jövő hónap 15-étől újra kihelyezik a közlekedési táblákat a településen. Az ide látogatók azok, akik nem tartják be a szabályokat. A településen idősek otthona működik, és oda mentőnek el kell jutnia. Örök probléma. Kéri a nyomatékos odafigyelést a rendőrség részéről. Telefonon jelentkezett nála az új körzeti megbízott, tud a személyi változásról.
	Meilinger Csaba, képviselő: Ez az egy probléma van náluk, hogy hiába vannak kint a táblák, akkor is parkolnak az úttest mindkét oldalán. Ezt kérné, hogy inkább hétvégén, ha erre jönnének az visszatartó erő lenne. Ez a falu legnagyobb problémája.
	Horváth József, r. alezredes, osztályvezető: Úgy gondolják, akik ide érkeznek, - bármelyik településre ez elmondható -, hogy „nekem szabad”. Nagyon rossz irányt képviselnek az emberek, sok esetben átformálódtak az emberek, ami negatívum. Nem az lenne a fő cél, hogy mindenkit megbüntessenek, de ki lehet mutatni, hogy mennyi a figyelmeztetés, és a pénzbírság aránya. Óriási különbség van a kettő között. Arany középutat keresik, majd kiderül, hogy melyik a helyes irány.
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki a közrendvédelmi beszámolót elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	2. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása elfogadása
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
	Kérdés, kiegészítés nem hangzott el.
	Aki Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 2021. évi pénzmaradványát a határozati javaslat szerinti elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	3. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Szintén megkapták az előterjesztést. Az intézményvezető asszony 3500 Ft/nap összegben javasolja megállapítani a térítési díjat.
	Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Vállalható összeg mindenki számára, és be tud folyni az intézmény kasszájába.
	Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Június 30-áig nem lehet módosítani díjat. A rendelet július 1-től lép hatályba. Ha hosszabbítanak a veszélyhelyzeten, akkor új döntés szükséges, hogy nem lép hatályba a rendelet.
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki a rendelet-tervezet szerinti térítési díj megállapítását 3500 Ft/nap összegben elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	az egyes szociális ellátásokról szóló
	6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Kéri jegyző asszony tájékoztatását.
	Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A szerződésről már döntött a testület az alapdíj változása okán, és mivel díjat nem lehetett emelni eddig, igy a rendelet is július 1-től lépne hatályba.
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki az előterjesztés szerinti rendeletet-tervezet elfogadja kéri kézfeltartással szavazzon.
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat megbízta a Konszenzus Pannónia Zrt-t a terv elkészítésével. Tavaly szeptember hónapra kellett volna elkészítenie a munkarészeket, sajnos nem lehet elérni. Újból kértek be ajánlatokat a munkára, melyre két árajánlat érkezett, melyek az előterjesztésben olvasható. Javasolja Födelmesi Tamás és társai árajánlatát elfogadni 6.100.000 Ft. összegben. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat településterv pályázata eredményes volt, 1.500.000 Ft-ot nyertek.
	Aki a Konszenzus Pannónia Zrt-vel kötött szerződés felmondásához hozzájárul, kéri kézfeltartással szavazzon.
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki a Födelmesi Tamás és társai által adott árajánlatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó, Zoltán, polgármester: Ismételten megnyílt a pályázati lehetőség. Nem kevés munka van ebben a támogatásban. 38 erdei köbméter tüzifa igényelhető, benyújtási határidő augusztus 31. Aki a pályázat benyújtásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	9. Kulturális szakemberek továbbképzése
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Kolléganő most is jár továbbképzésre. A beiskolázása is megtörtént. Aki a képzési és beiskolázási tervvel egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
	A kulturális szakember számára képzési terv és beiskolázási terv készítéséről
	Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális területen foglalkoztatott szakember részére készített képzési tervet és beiskolázási tervet elfogadja.
	Utasítja a polgármestert, hogy a kulturális szakembert tájékoztassa.
	Felelős: Csombó Zoltán polgármester
	Határidő: azonnal
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. A közösségi színtér szolgáltatási tervét a kolléganő elkészítette, melyet jóvá kell hagyni.
	Aki az előterjesztés szerinti szolgáltatási tervet elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Ajánlat érkezett a munkavédelmi feladatok ellátására, melyet az előterjesztés tartalmaz. Havi 4000 Ft összegben vállalja a feladatokat, plusz a kiszállási díj.
	Biztos rendelkeznek régi dokumentumokkal.
	Németh László István, alpolgármester: Igen, azokat újra meg kell feleltetni a jogszabályoknak.
	Fekete Imre, képviselő: Közelebbi cég nincs képben?
	Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Nem tud róla. Ezzel a céggel csak a munkavédelmi feladatokra szerződnének.
	Németh László István, alpolgármester: Minden évben szükséges a munkavédelmi előadás, új dolgozó oktatása stb., Szükséges erről most dönteni?
	Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Jelenleg nem megoldott a feladat.
	Németh László István, alpolgármester: Javasolja, hogy kérjenek be másik ajánlatot is.
	Csombó Zoltán, polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselő-testület nem hozott döntést, új ajánlatok bekérése miatt elhalasztja a döntést.
	12. Alapítványok és egyesületek támogatási kérelme
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Kötelező feladat szintén. Nem volt erre eddig szükség.
	Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Szintén kötelező feladat. Változtak az állatvédelmi szabályok, az állatvédelmi területet felkarolták. Megkerestek 5 helyet, ez az egy menhely küldött vissza ajánlatot. Egy költséget nem tartalmaz, mégpedig az elhullott állat ártalmatlanítását.
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki a feladatok ellátására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	14. Falugondnok beszámolója 2021. évről
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Köszönettel tud a falugondnok felé lenné, szinte minden nap együtt vannak. Egy fő közmunkása van az önkormányzatnak, és 2 fő közérdekű munkása. Elmondható, hogy a lehetőségekhez képest rend van a faluban, ez annak is köszönhető, hogy a falugondnok is nagy részt vállal a munkában.
	Németh László István, alpolgármester: Már két-három évvel ezelőtt arról is volt szó, mivel várható volt, hogy már nem lesz közfoglalkoztatott a rendszerben, hogy a Magyar Falu Program keretében folyamatosan pályázni olyan eszközökre, amelyek megkönnyítik a munkát.
	Fekete Imre, képviselő: Jelzi érintettségét a napirendi pont tárgyalásánál, és kéri a szavazásból történő kizárását.
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki Fekete Imre falugondnok a döntéshozatalból történő kizárásával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: A beszámolóban szerepel, hogy az önkormányzat mely társulásoknak tagja, és tartalmazza a meghozott döntéseket. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?
	Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
	16. Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: A szabályzat a traktorra vonatkozik. Aki a szabályzatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	17. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzésekről
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
	Csombó Zoltán, polgármester: Aki az ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentést elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.
	18. 2021. évi rendezvények elszámolása
	Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

