
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282 Mindszentkálla, Petőfi utca 13.

Szám: Krs/1010-9/2022.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 21. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 21-én
15:00 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 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról  szóló  13/2013.  (X.  1.)  önkormányzati  rendelete  14.  §  (1)  bekezdésében
foglaltaknak  megfelelően  tájékoztatja  a  Képviselő-testület  tagjait  a  rendkívüli  ülés
összehívásának  okáról.  A  rendkívüli  ülés  sürgősséggel,  telefonon  történt  összehívásának
indoka a jelentős gázemelkedés miatti sürgős intézkedések megtétele.  Ismerteti a napirendi
pontot. 

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

88/2022. (XI. 21.) HATÁROZATA

A 2022. november 21-i rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 21-i rendkívüli
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:



1.  A  2023.  évben  megnövekedő  gázárak  kiváltása  érdekében  hőszivattyú  berendezés
beszerzése a Káli-Medence Idősek Otthona épületében
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A  2023.  évben  megnövekedő  gázárak  kiváltása  érdekében  hőszivattyú  berendezés
beszerzése a Káli-Medence Idősek Otthona épületében
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Már többször beszéltek a 2023. évre vonatkozó energiaárak
emelkedése   okán,  hogy  gondoskodni  szükséges  az  önkormányzati  ingatlanok  fűtéséről.
Elsősorban  az  Idősek-Otthonáról.  Átbeszélték  a  lehetőségeket.  Kértek  árajánlatokat
hőszivattyú beszerzésére. Három árajánlat érkezett. A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat
bruttó 8.189.214 Ft összegű Sárm és Áram Kft. Badacsonytomaj, Nagykör út 21. árajánlata. 

Aki a beszerzéssel és a határozati javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2022. (XI. 17.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Káli-Medence Idősek Otthona épületébe hőszivattyú felszereltetéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a
Mindszentkálla Káli-Medence Idősek Otthona épületbe 1 db hőszivattyút szereltet fel:

A  munkálatok  elvégeztetésére  elfogadja  a  legkedvezőbb  Sárm  és  Áram  Kft.
(Badacsonytomaj, Nagykör út 21.) bruttó 8.189.214 Ft összegű árajánlatát.

A  munkálatok  elvégeztetéséhez  szükséges  forrás  a  költségvetésben  –  főként  az  Idősek
Otthona javára történt közérdekű felajánlás terhére – biztosított.

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  döntésről  értesítse  az  ajánlatot  benyújtókat,  valamint  a
vállalkozási szerződés megkötésére és a munkálatok elvégeztetésére.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: haladéktalanul 



Csombó  Zoltán,  polgármester:  Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 15,05 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző


