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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. július 28. napján megtartott rendkívüli testületi ülése
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. július 28-án 8:00
órakor megtartott rendkívüli 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 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Csombó  Zoltán,  polgármester: Köszönti  a  mai  rendkívüli  testületi  ülés  alkalmával
megjelent képviselő urakat, címzetes főjegyző asszonyt és kolléganőt.
Megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

A  mai  rendkívüli  ülés  sürgősséggel  került  összehívásra,  indoka  a  megrendezésre  kerülő
Kőfeszt program közeli időpontja.

Aki elfogadja az ismertetett napirendi pont 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

71/2022. (VII. 28.) HATÁROZATA

A 2022. július 28-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. július 28-i rendkívüli ülés
napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1.  Magyar  Ízek  Utcája  és  Kőfeszt  rendezvény  megtartásához  szükséges
döntések meghatározása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  Magyar  Ízek  Utcája  és  Kőfeszt  rendezvény  megtartásához  szükséges
döntések meghatározása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

Csombó Zoltán, polgármester: Mint, ahogy arról már előzetesen tájékoztatta a képviselő-
testületet  és  meg is  beszélték  a  rendezvény részleteit,  de elmondja,  hogy a tavalyi  évhez
hasonlóan,  az  idei  évben  is  megkeresték  az  Önkormányzatot  a  Magyar  Ízek  Utcája  és  a
Kőfeszt rendezvény szervezői, hogy az idei évben is megrendezésre kerülhessen a Magyar
Ízek Utcája gasztro-kulturális esemény, ami része az idei évi Kőfeszt rendezvénysorozatnak.
A  rendezvény  helyszíne  az  Önkormányzat  tulajdonában  levő  Sportpálya  lenne,  ahol  a
gasztronómiai rendezvényen kívül kulturális programok – így például bábszínház, gólyalábas
előadás,  zenei  programok  –  kerülnének  megtartásra.  A  rendezvény,  ami  az  idei  évben
augusztus  4-7.  között  kerül  megrendezésre  –  hasonlóan  a  korábbiakhoz  –  bárki  számára
ingyenesen látogatható. 
A Magyar Ízek utcája szervezője, a KATLAN TÓNI Kft (1192 Budapest, Bercsényi u. 38.
fszt.  1.)  a sportpálya területének biztosításáért  100. 000 Ft összeget  ajánlott  fel  (a tavalyi
évben  az  Önkormányzat  ingyenesen  biztosította  a  területet,  tekintettel  arra,  hogy  azt  az
Önkormányzat  és  a  Kft  egyfajta  „próbarendezvénynek”  tekintette,  valamint,  hogy  a
rendezvény kulturális jellegű és ingyenesen látogatható volt).

Kérdezi, hogy kérdés, vélemény van-e az előterjesztéshez?

Fekete  Imre,  képviselő: Véleménye,  hogy  az  idei  évben  is  támogassák  a  rendezvény
megvalósítását.

Meilinger Csaba, képviselő: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki az előterjesztés szerinti 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

72/2022. (VII. 28.) HATÁROZATA

A Magyar Ízek Utcája és a Kőfeszt rendezvény megtartásához való hozzájárulásról, terület
biztosításáról 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Magyar Ízek Utcája
gasztro-kulturális  rendezvény,  valamint  a  Kőfeszt  Mindszentkálla  településre  tervezett
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programjai  az  Önkormányzat  tulajdonában  levő  Sportpályán  való  megtartásához.  A
rendezvények időtartama: 2022. augusztus 4-7. 

A  Képviselő-testület  a  Magyar  Ízek  Utcája  gasztro-kulturális  rendezvény  megtartásához
együttműködési  megállapodást  köt  az  azt  szervező  KATLAN  TÓNI  Vendéglátóipari,
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft-vel  (1192  Budapest,  Bercsényi  u.  38.  fszt.  1.).  A
megállapodás keretében az Önkormányzat biztosítja a tulajdonában levő sportpálya, valamint
a megközelítéséhez, a parkoltatáshoz szükséges terület (199/5. hrsz.) e célú használatát. 
A terület biztosításának díja 100. 000 Ft. 

A  Képviselő-testület  hozzájárul  továbbá  a  sportpálya  ingatlan,  mint  Kőfeszt  rendezvény
helyszín  használatához,  és  az  oda  tervezett  programok megtartásához.  Az ingatlan  e  célú
használatát ingyenesen biztosítja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §
(13)  bekezdésére  tekintettel  a Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja (helyi önkormányzati feladatok közé
tartozik a kulturális szolgáltatás) alapján. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szervezőket tájékoztassa, az
együttműködési megállapodást megkösse. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: haladéktalanul 

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 8,10 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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