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Szám: Krs/588/2023.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. január 18. napján megtartott rendkívüli testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 18-án
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 5 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, hogy minél előbb elérhető legyen a használt sütőolaj gyűjtés lehetősége.  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

1/2023. (I. 18.) HATÁROZATA

A 2023. január 18-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.  január  18-i  rendkívüli
ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja:

1. „CseppetSem” lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. „CseppetSem” lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Csombó Zoltán, polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Az előterjesztést megkapták. Véleménye szerint nagyon jó
dolognak tartja, mivel sokan nem tudnak a használt olajjal mit kezdeni. A faluban is többen
érdeklődtek már tőle, hogy lesz-e ilyen lehetőség náluk is, mert hallottak erről a programról.
Javasolja,  hogy  a  csatlakozzanak  a  programhoz,  továbbá,  hogy  a  gyűjtőedény  az
Önkormányzat tulajdonában lévő idősek Otthona udvarán lévő hulladéktároló mellett legyen
elhelyezve.

Aki a csatlakozással 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

2/2023. (I. 18.) HATÁROZATA

„CseppetSem” lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz történő csatlakozásról  

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza  Mindszentkálla
település  „CseppetSem”  lakossági  használt  sütőolaj  begyűjtési  programhoz  történő
csatlakozását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatói Szerződés aláírásra. 

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2023. február 10.

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

kmft.

Csombó Zoltán dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző


