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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 29-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

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 
Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető
Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző
Kolláth Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

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, intézményvezető asszonyt,
kolléganőket.
Megállapítja,  hogy a  testületi  ülésen  4  fő  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  Szép László
képviselőtársuk  jelezte  távolmaradását  az  ülésről.   Ismerteti  a  meghívó  szerinti  napirendi
pontokat. 

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

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

90/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A 2022. november 29-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  november  29-i  ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

1.  A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
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2. Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális 
ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

3. Káli-medence Idősek Otthona érdekképviseleti fórumába tag delegálása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

4.  A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

5.  Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 
temetkezésekről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

7.  A  nem  közművel  összegyűjtött  szennyvíz  kezelésére  vonatkozó  közszolgáltatási
szerződés módosítása, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

8. Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Németh László István alpolgármester

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

10.  Belső ellenőrzési terv 2023. évre 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

11. A 2023. évi munkaterv elfogadása
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

91/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.  A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
módosítása, tájékoztatási kötelezettség
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  A  költségvetés  módosításáról  szóló  előterjesztést
megkapták. Kéri a pénzügyes kolléganő kiegészítését. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kántorné  Fülöp  Szilvia,  pénzügyi  ügyintéző: Az  előterjesztésbe  belekerült,  hogy  mik
voltak  a  főbb  változások.  Ilyen  az  év  közben  beérkezett  támogatások,  kiadások  között
szerepel  -  most  kellett  betervezni  az  Idősek Otthonába -  a  hőszivattyú  beszerzése,  ami  a
legjelentősebb.  Kisebb  hozzáigazítások  voltak.  Idősek  Otthona  költségvetésében  volt
átcsoportosítás, kiadások nem úgy alakultak ahogy várták, kedvezően alakultak az intézmény
javára.  A személyi  juttatásokhoz lehetett  jutalmat  is beépíteni,  amit év elején nem mertek
betenni.

Csombó Zoltán, polgármester: Mint ahogy már korábban is sokat beszéltek róla, hogy mi
lenne a jó megoldás az intézmények fűtésére. Úgy döntöttek, hogy hőszivattyút építenek be az
otthonba,  melynek  beépítése  a  héten  megvalósul.  Tanácsot  kért  a  fűtési  módokkal
kapcsolatban. Azt tanácsolta, hogy a klímát szereltessék fel, mert azzal jobban járnak hosszú
távon.  Be  is  terveztek  a  költségvetésbe  2  db  klímát  700  e/Ft  összegben,  egyet  ide  az
önkormányzati  épületbe,  a másikat  pedig az orvosi rendelőbe.  Most olcsóbb az infrapanel
beszerzése, de hosszú távon a fogyasztása sokba kerül. Kéri, hogy ezt fogadják el. December
hónapban  beszerelésre  kerül.  Örül,  hogy  tudtak  átcsoportosítani  az  otthon  költségvetésén
belül, úgy érzi, hogy ezzel a dolgozók munkája elismerésre kerül.

Lébené Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Jól jön a plusz pénzt, köszöni, ha elfogadják. A
hőszivattyúval kapcsolatos gyors intézkedést és köszöni, hogy ilyen hamar realizálódik.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Olyan  céggel  vannak  kapcsolatba,  akik  hajlandó  a
rugalmasságra és profi csapat. Még ebben a hónapban elkészül a beépítése.

Kérdezi, hogy van-e további kérdés a költségvetés módosításával kapcsolatban? 

Amennyiben  nincs,  aki  a  rendelet-tervezetet  az  előterjesztéssel  egyezően  elfogadja,  kéri
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 
1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csombó Zoltán, polgármester: aki a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettségről szóló 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

92/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

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

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

Csombó  Zoltán,  polgármester: Intézményvezető  asszony  megküldte  a  térítési  díj
módosításával kapcsolatos javaslatát, melyre elkészült az előterjesztés. Javasolta 4000 Ft/nap
összegben meghatározni az intézmény napi térítési díjának összegét. Egyetért az emeléssel.
Kérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, javaslat?

Amennyiben nincs, aki a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztéssel
egyezően elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete
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az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3. Káli-medence Idősek Otthona érdekképviseleti fórumába tag delegálása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán  polgármester: Elmondja,  hogy  a  fenntartó  részéről  delegált  tag  3  éves
mandátuma  lejárt,  kérte  az  intézményvezető,  hogy  a  fenntartó  újítsa  meg  a  képviselő
személyét. Szép László képviselő úr most nem jelen, de ő beszélt vele és továbbra is vállalja a
feladatot, elfogadja a jelölését.

Aki a javaslattal egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

93/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

Érdekképviseleti fórumba fenntartói tag delegálásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona 
Mindszentkálla érdekképviseleti fórumába a fenntartó részéről Szép László Sándort delegálja.

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

4.  A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Előterjesztést  megkapták.  Kormányzati  funkció  kódokat
szükséges az szmsz-ben átvezetni és meg kell küldeni a Magyar Államkincstár részére.

Aki a rendelet módosítását elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete
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a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
 13/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető asszony 14:13 órakor az ülésről távozott.

5.  Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a 
temetkezésekről szóló önkormányzati rendelete módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: A rendelet a helyi lakosok részére kedvezményt biztosít, ami
törvénysértő, ezért szükséges a rendelet módosítása.

Aki a rendelet módosításával egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésekről szóló 
11/2005. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

6. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Itt  van  körükben  az  adóügyi  ügyintéző,  aki  a  község
adóügyeivel foglalkozik. Dicséret neki, mert szívvel-lélekkel végzi a munkáját, és sok pénz
került behajtásra. Mindszentkállán eddig az idegenforgalmi adó összege 100 Ft/éjszaka. Sok a
szálláshely a községben. Ismerteti a környező településeken a megállapított adó mértékét, ami
magasabb összegű. Ezt az adót a vendég fizeti.  Ha 3-szorosára emelnék, akkor a bevétel is 3 -
szorosa  lenne.  A  maximálisan  megállapítható  összeg  550  Ft/  vendégéjszaka.  Ő  300  Ft
összegben  gondolkodni,  nem  akar  nagy  ugrásban  gondolkodni.  Kéri  a  véleményeket,
javaslatokat.

Meilinger  Csaba,  képviselő: Aki  ide  akar  jönni  az  fizesse  meg.  Akár  500  Ft-ig  is
elmehetnek. Családi házaknál is apartman házak lettek, ami a szennyvízcsatornát terheli, és a
falu infrastruktúráját nyomja. Legalább 400 Ft összeget javasol. 

Németh László István, alpolgármester: Először úgy gondolta, hogy 350 Ft összeget javasol,
de egyetért képviselőtársával. Káli-medence alapvetően alulértékeli önmagát, élén velük ezzel
a 100 Ft összeggel. Ő is azon a véleményen van, hogy nem az itt élők fizetik meg, hanem az
ide  jövők  fizetik  meg.  Legalább  400  Ft-ra  tud  javaslatot  tenni.  Nem  rosszabb  a  Káli-
medencének kulturális lehetősége, mint a Balatonparté. Nem most lesz drága, hanem eddig
volt olcsó.
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Fekete Imre, képviselő: Első olvasatra azt gondolta, hogy 300 Ft-ot tartana célszerűnek, de a
vélemények alapján hagyja magát meggyőzni, és a 300 Ft fölé kell menni. 

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  előterjesztés  szerint  az  építményadó  mértékét  kell
meghatározni. Ismerteti a környezeti települések adómértékét.
Kéri a kolléganő tájékoztatását.

Kolláth  Zsuzsanna,  adóügyi  ügyintéző:  Eddig  nem  volt  ez  az  adónem  bevezetve  a
településen,  csak  a  magánszemélyek  kommunális  adója.  Viszont  egyre  több  vállalkozás
tulajdonába  kerül  olyan  ingatlan,  amin  építmény  van,  de  rájuk  nem  terjed  ki  a
magánszemélyek kommunális adója. Ezzel kerülne ez megszüntetésre. Ők 0 Ft-ot  fizetnek,
mivel nem magánszemélyek.

Németh László István,  alpolgármester:  Ő 900 Ft/m2-ot  javasol,  a  ténylegesen,  életvitel
szerűen itt lakók mentesek lesznek az adó alól.

Kolláth Zsuzsanna, adóügyi ügyintéző: Igen, ők továbbra is kommunális adót fizetnek, és
ugyanúgy jár egy kicsit szűkített mentesség.

Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Jó szempontrendszer került kidolgozásra.

Csombó Zoltán,  polgármester:  Szavazásra  teszi  fel  a  javaslatokat.  Aki  az  építményadó
mértékét  900  Ft/m2  összegben,  továbbá  a  magánszemély  mentes  az  építményadó  alól,
valamint  az  idegenforgalmi  adó  mértékét  400  Ft/vendégéjszaka  mértékben  való
megállapításával a rendelet módosítását elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló
10/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

7.  A  nem  közművel  összegyűjtött  szennyvíz  kezelésére  vonatkozó  közszolgáltatási
szerződés módosítása, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Elmondja,  hogy  a  közszolgáltató  kérelemmel  élt  az
önkormányzat felé, mivel a DRV Zrt.  január 1-től módosítja az ártalmatlanítási díjat. Ennek
okán kéri a szerződés módosítását az előterjesztés szerinti összegre.

Aki  egyetért  a  közszolgáltatási  szerződés  határozati  javaslat  szerinti  módosításával,  kéri
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

94/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosításáról, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosításáról

 
Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  megbízott  Szabadi  Péter  egyéni  vállalkozó  (8283
Káptalantóti,  Dózsa Gy.  u.  4.)  által  benyújtott  kérelmet  elfogadja,  és  elhatározza,  hogy a
közszolgáltatást  végző  vállalkozóval  kötött  szerződés  ürítési  díjra  vonatkozó  pontját  a
kérelmezett 3.636 Ft/m3 szerint módosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2022. december 31. 

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

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

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

8. Polgármester jutalmazása
Előterjesztő: Németh László István alpolgármester

Csombó Zoltán, polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban jelzi érintettségét, és kéri a
szavazásból történő kizárását.

Németh  László  István,  polgármester: Polgármester  úr  jelezte  érintettségét.  Aki  az
érintettséget  elfogadja,  és  a  szavazásból  történő  kizárásával  egyetért,  kéri  kézfeltartással
szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

95/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A polgármester szavazásból történő kizárásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csombó Zoltán polgármestert a
polgármester jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

Németh László  István,  polgármester:  Már többször  beszélgettek  arról,  hogy alapvetően
azzal, hogy polgármester úr nem főállású, bár megkapja a tiszteletdíját, és rengeteg időt tölt a
rendezvények szervezésével,  amiben főállásúként is derekasan kellene helytállni,  ezért úgy
gondolja, hogy a bruttó 300.752 Ft összegű jutalmat így év végéhez közeledve egy korrekt
ajánlatnak tartanának. Kérdés, javaslat?

Amennyiben nincs, aki a javaslattal 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

96/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Polgármester jutalmának megállapításáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Csombó  Zoltán,  társadalmi
megbízatású  polgármester  részére  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.
törvény 225/H.§-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 300.752 Ft.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának
kifizetése iránt.

Felelős: Németh László, alpolgármester
Határidő: azonnal

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

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Előterjesztést  megkapták. Aki  a  felvételi  körzetek
véleményezését a B) határozati javaslat szerint elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

97/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzat  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
megállapított  kötelező  felvételt  biztosító  iskolai  körzethatárok  módosítását  a  következő
(2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  intézkedjen  a  határozatnak  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ részére történő megküldéséről. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: 2023. február 15. 

10.  Belső ellenőrzési terv 2023. évre 
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Aki a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló
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

98/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

11. A 2023. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

 Aki  a  2023.  évi  munkaterv  elfogadásáról  szóló  határozati  javaslatot  elfogadja,  kéri
kézfeltartással szavazzon.
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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

99/2022. (XI. 29.) HATÁROZATA

A 2023. évi munkatervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.  évi  munkatervet
elfogadja. 

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester 
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint

Csombó  Zoltán,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – a nyilvános ülést 14,35 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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