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8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/1010-8/2022.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. szeptember 27. napján megtartott testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2022. szeptember 27-
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
Meilinger Csaba képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a mai testületi ülés alkalmával megjelent képviselő
urakat, a hivatal részéről megjelent címzetes főjegyző asszonyt, kolléganőt.
Megállapítja,  hogy a testületi  ülésen 3 fő jelen van, az ülés határozatképes,  egy képviselő
igazoltan, másik képviselő pedig betegség miatt van távol az ülésről.  Ismerteti a meghívó
szerinti napirendi pontokat. 

Aki elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

79/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

A 2022. szeptember 27-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  szeptember  27-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1.  A településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

2.   A szociális  célú  tűzifa  juttatásról  szóló  10/2020.  (XI.10.)  önkormányzati  rendelet
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

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



4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5.  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjainak
véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6. Mindszentkálla Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz 
kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (75. számú szennyvíz 
víziközmű rendszer)
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

7.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  (Ellátásért  felelős)  tulajdonát  képező
víziközmű vagyon helyzetének  és  az  ahhoz  kapcsolódó  feladatellátási  kötelezettségek
teljesítésének  áttekintése,  valamint  döntés  a  feladatellátási  kötelezettség  és  ahhoz
kapcsolódó  vagyon  Magyar  Állam  részére  történő  átruházásáról  (30.  számú  ivóvíz
víziközmű rendszer)                          
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

8. Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

9. Káli-Medence Idősek Otthona vezetőjének tájékoztatása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Napirend pontok tárgyalása előtt ismerteti a lejárt határidejű
határozatokat,  és  a  végrehajtásokra  tett  intézkedésekről  szóló  jelentést,  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 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

80/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

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



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A településkép védelméről szóló 18/2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Mindenki előzetesen megkapta az előterjesztést. A rendelet
módosításának véleményezése megtörtént, az állami főépítészi vélemény is megérkezett, mely
vélemény  szerint  javasolja  a  tervezet  kiegészítését  kérelme  használatára  vonatkozó
rendelkezéssel. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

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

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2022. (X. 07.) önkormányzati rendelete

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

2.   A szociális  célú  tűzifa  juttatásról  szóló  10/2020.  (XI.10.)  önkormányzati  rendelet
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Megkapták  az  előterjesztést,  mely  szerint  megemelnék  a
jövedelemhatár összegét, hogy több igénylő beleférjen az igénylésbe, így a nyugdíjminimum
400%-ában lenne célszerű meghatározni a jövedelemhatár összegét.
Megérkezett a támogatói okirat a támogatásról.

Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2022. (X. 07.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa juttatásról szóló
 10/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról



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

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

Amennyiben  nincs,  aki  az  előterjesztés  szerinti  B)  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

81/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011.  évi  CXC.  törvény  50.§  (8)  bekezdése,  továbbá  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI
rendelet  24.  §  (1a)  bekezdése  alapján  Mindszentkálla  község  közigazgatási  területére  a
2022/2023. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását
a következő (2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Mindszentkálla
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2022. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a
hátrányos  helyzetű  gyermekek  létszámára  vonatkozó  adatszolgáltatást  a  Balatonfüredi
Tankerületi Központ részére -2022. október 15. napjáig - továbbítsa. 

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

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évre
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán  polgármester:  A pályázati  rendszerhez  már  évek  óta  csatlakoznak.  Két
döntést kell hozni a csatlakozásról és a pályázati kiírásról. Nem tudja, hogy most van-e ilyen
tanuló a faluban.

Aki az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kéri
kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:



MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

82/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy csatlakozik a
hátrányos  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő
fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 
Kijelenti,  hogy  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási  tanulmányokat
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat  2023.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja,  és
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert  a csatlakozási  nyilatkozat  aláírására és
felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

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

Csombó Zoltán,  polgármester:  Aki  a  pályázati  kiírásokat  elfogadja,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

83/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  pályázati
kiírásokat jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2022. október 3. 



5.  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsa  fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjainak
véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Előterjesztést  megkapták,  kérdezi,  hogy van-e észrevétel,
kérdés az előterjesztéshez.

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző: Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Társulásnál
kiszámolásra kerül, hogy mi a jogszabály szerinti intézményi térítési díj. Általában bizonyos
%-ot adnak még központilag kedvezményként. Ehhez az utóbbi években az önkormányzat is
szokott hozzátenni plusz kedvezményt. A határozati javaslatba beírták az eddig alkalmazott
kedvezmény %-okat. A pénzügyi adatok egyeztetésre kerültek, hogy ha továbbra is vállalja az
önkormányzat, hogy az belefér-e a keretbe, de belefér az állami támogatás terhére. 

Csombó Zoltán, polgármester: Amennyiben egyetértenek a határozati javaslat elfogadásával
az  intézményi  térítési  díjak  meghatározásáról  szóló  rendelet  megalkotásával  és  a
kedvezmények biztosításával, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

84/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,  Gyermekjóléti
és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások
intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 2/2020 (IV.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról  szóló  rendelet  megalkotásához  és  az  előterjesztésben  javasolt  térítési  díjak
megállapításához az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel kiegészítve járul hozzá:  

A Társulási Tanács által elfogadotton túl a Képviselő-testület 
a szociális étkeztetés tekintetében az intézményi térítési díjból további kedvezményt biztosít
a következők szerint: 
- 0 Ft jövedelem felett 25 %
a  házi  segítségnyújtás  tekintetében az  intézményi  térítési  díjból  további   kedvezményt
biztosít a következők szerint: 
-  személyi  gondozás  esetében az  intézményi  térítési  díjból  a  kedvezmény  mértéke  0  Ft
jövedelem felett: 100 % 
- szociális segítés esetében 0 Ft jövedelem felett: 10 %



Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulás  elnökét  tájékoztassa  és  a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőre részére a határozatot küldje meg

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal

6. Mindszentkálla Község Önkormányzata (Ellátásért felelős) tulajdonát képező 
víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 
teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz 
kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról (75. számú szennyvíz 
víziközmű rendszer)
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  előterjesztést  megkapták.  Elmondja,  hogy  többször
átbeszélték  a  kérdést.  Szentbékkálla  község  Önkormányzatával  az  ivóvízrendszerre
vonatkozóan is tárgyaltak. Az előterjesztésben két határozati javaslat szerepel.
Kérdés, észrevétel van-e?

Dr. Szabó Tímea,  címzetes főjegyző:  A határozati  javaslatok közül a második javaslatot
szükséges elfogadni, mivel még folyamatban van a tranzakciós szerződés adatok összeállítása,
és ehhez későbbi időpontban szükséges lesz testületi ülésen döntést hozni.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  az  előterjesztés  szerinti  b)  határozati  javaslatot
elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

85/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

75. sz. szennyvíz víziközmű vagyon átruházásáról

1. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon
szándékát,  miszerint  az  őt  terhelő  víziközmű-szolgáltatás  biztosítása  vonatkozásában
fennálló  ellátási  kötelezettségének  a  Magyar  Államra  történő  átruházására  irányuló
Integrációs Programban részt kíván venni. 

2. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  az
Integrációs  programhoz való csatlakozás  feltételei  teljes  körűen, jelenleg  nem állnak
rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a Tranzakciós szerződésben és az Ingatlan átadási
szerződésben rögzítendő adatok összeállítása még folyamatban van. Ezért a Tranzakciós
szerződést  és  az  Ingatlanok  tulajdonjogának  térítésmentes  átruházásához  szükséges
megállapodást jelenleg a feltételek hiányában nem lehet megkötni. 

3. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  a  2.
pontban részletezett feltételek megléte esetén a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok
tulajdonjogának térítésmentes átruházásához szükséges megállapodást rendkívüli ülésen



megtárgyalja,  majd  ennek  eredményeként  határozatában  fel  fogja  hatalmazni  a
polgármestert a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon (amennyiben van ilyen), a
víziközmű részeként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyon (amennyiben van
ilyen), továbbá a társasági részesedés (nem kötelező) a Magyar Állam részére történő
térítésmentes átadására vonatkozó jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos

7.  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  (Ellátásért  felelős)  tulajdonát  képező
víziközmű vagyon helyzetének  és  az  ahhoz  kapcsolódó  feladatellátási  kötelezettségek
teljesítésének  áttekintése,  valamint  döntés  a  feladatellátási  kötelezettség  és  ahhoz
kapcsolódó  vagyon  Magyar  Állam  részére  történő  átruházásáról  (30.  számú  ivóvíz
víziközmű rendszer)                          
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  A  30.  sz.  ivóvíz  víziközmű  rendszer  vagyonátadásával
kapcsolatos b) határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

86/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

30. sz. ivóvíz víziközmű vagyon átruházásáról

1. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja  azon
szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában
fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló
Integrációs Programban részt kíván venni. 

2. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  az
Integrációs  programhoz való csatlakozás  feltételei  teljes  körűen, jelenleg  nem állnak
rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a Tranzakciós szerződésben és az Ingatlan átadási
szerződésben rögzítendő adatok összeállítása még folyamatban van. Ezért a Tranzakciós
szerződést  és  az  Ingatlanok  tulajdonjogának  térítésmentes  átruházásához  szükséges
megállapodást jelenleg a feltételek hiányában nem lehet megkötni. 

3. Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  a  2.
pontban részletezett feltételek megléte esetén a Tranzakciós szerződést és az Ingatlanok
tulajdonjogának térítésmentes átruházásához szükséges megállapodást rendkívüli ülésen
megtárgyalja,  majd  ennek  eredményeként  határozatában  fel  fogja  hatalmazni  a
polgármestert a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon (amennyiben van ilyen), a
víziközmű részeként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vagyon (amennyiben van
ilyen), továbbá a társasági részesedés (nem kötelező) a Magyar Állam részére történő
térítésmentes átadására vonatkozó jognyilatkozatok megtételére. 



Felelős: Csombó Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos

8. Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  előterjesztésben  szerepel  a  doktornő
kérése,  miszerint  a rendelési  idő módosítását  kéri,  mi szerint  a praxisközösség ellátásával
összefüggő  kötelezettségének  is  meg tudjon  felelni.  Mindszentkállán  a  rendelési  idő  nem
változna, így megfelelő. A módosítás érintené a felmondási időre vonatkozó rendelkezést is.
Ő egyetért  vele.  A községben és az Idősek Otthonában is mindenki ellátásra kerül. Aki a
megbízási szerződés módosításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

87/2022. (IX. 27.) HATÁROZATA

Felnőtt / gyermek háziorvosi tevékenységre kötött megbízási szerződés módosításáról 

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Balatonhenye,  Köveskál,
Mindszentkálla, Monoszló, Szentbékkálla települések -házorvosi körzet- felnőtt- és gyermek
háziorvosi feladatai ellátására 2007. október 7-én kötött megbízási szerződés módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal 

9. Káli-Medence Idősek Otthona vezetőjének tájékoztatása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Elmondja,  hogy  az  intézményvezető  asszony  a
tájékoztatójában leírja gondolatait, észrevételeit. Ezt mindenki tudja, és érzi is. A gondozói
létszámmal  kapcsolatban  nagyon  nagy  gondok  vannak.  Az  intézményvezető  az
önkormányzati kompenzációt kérné, de erre nagyon lehetősége nincs az önkormányzatnak. A
korábbi ülésen volt róla szó, hogy fel kellene mérni az épület, hol és hogyan kellene elkezdeni
a javításokat. Mivel régi az épület és nem tudják, hogy milyen villamoshálózat nem biztos,
hogy jó lenne bármilyen elektromos dolgot beszerelni.  Amíg nem tudják, hogy mi lesz az
energia kérdéssel, addig ne döntsenek ebben. Az épület műemléki környezetben van.

Németh  László  István,  polgármester: Amikor  legutóbb  bárminemű  átalakítást  akartak,
mindig az volt a legelső, hogy az ablak méretét kellene csökkenteni, meg kicserélni. Azért



nem tudtak  pályázni,  mert  a  templom  a  szomszéd  ingatlanon  van.  Nem engedték,  hogy
megváltozzon az épület külső képe. Ugyanígy kell kinézni, mint ahogy van. Az infrapanel
cirkuláltatja  a  hőmérsékletet,  különösebben  nincs  nagy  áramfelvétele,  de  földelt  vezeték
szükséges.  Minimális  átalakítást  el  kellett  végezni  abban az  időben,  hogy földelt  vezeték
legyen. Szerinte az álmennyezetet  úgy kellene megcsinálni,  hogy a külső ablakméretek ne
változzanak,  és  belelógatni  az  ablakhoz.  Ezen már  végig  mentek  egyszer,  akkor  sem lett
belőle semmi. A vezető választáskor nagy ígérvény volt arra, hogy a vezető nő menedzselni
fogja  ilyen  területen  az  intézményt,  és  nem  az  önkormányzatnak  kell  plusz  pénzeket
mozgósítani, ami a saját költségvetéséből vesz el. Erre még jobban figyelni kell.

Csombó Zoltán, polgármester:  Érti,  hogy mit mond, de úgy látja,  hogy a dolgozó hiány
felemészti az erre fordítható időt. Jelenleg 3 fő dolgozó van. Azt látja, hogy az intézmény már
olyan, mint egy elfekvő osztály, de nem ezért indult.

Németh László István, polgármester: Felvetődik az a kérdés, hogy mikor jön el az a pillanat
amikor el kell gondolkozni azon, hogy mit fognak mondani akkor milliókat kell hozzátenni.
Nem tudja,  hogy nem érné-e meg, hogy írjanak egy levelet  a szociális  ellátó rendszernek
egyfajta problémajelzés a megoldásban segítségkérés leírni, hogy van egy idősek otthonuk
ilyen és ilyen problémával állnak szemben, és bajban van a fenntartása.

Csombó Zoltán, polgármester: Egyetért a levél megírásával, veszteni való nincs. 

Meilinger Csaba, képviselő: Legjelentősebb gond a dolgozói hiány.

Németh László István, polgármester: Keressék meg az útját annak, hogy lehet-e valamilyen
pénzt  szerezni,  vagy fejlesztést,  ami  alapján  ezek  a  felsorolt  problémákat  kordában  lehet
tartani. A másik út, ha meg kell szüntetni, mert nem akarják vállalni a felelősséget, ha valami
történik, és meg kell nézni, hogy mi a feltétele, hogy egy ilyen intézményt - ha eljön az ideje -
a megszüntetni.  Ha nem tudják megoldani,  már pedig,  ha pénzkérdés,  akkor nagyon nem,
akkor ezt is el kell indítani, és nem azért mert meg akarják, de ha egyszer jön egy döntés,
legalább tudják mit kell csinálni. 

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülés 14,38 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző


	Jelentés elfogadásáról
	Csombó Zoltán, polgármester: Mindenki előzetesen megkapta az előterjesztést. A rendelet módosításának véleményezése megtörtént, az állami főépítészi vélemény is megérkezett, mely vélemény szerint javasolja a tervezet kiegészítését kérelme használatára vonatkozó rendelkezéssel. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

