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Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 23. napján megtartott testületi ülése



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2023. február 23-
án 14:10 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
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

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

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető

Csombó Zoltán, polgármester: Köszönti a mai testületi ülés alkalmával megjelent képviselő
urakat, címzetes főjegyző asszonyt, intézményvezető asszonyt és kolléganőket. Megállapítja,
hogy a testületi ülésen 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti
napirendi pontokat.

Aki elfogadja az ismertetett napirendi pontok 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

8/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A 2023. február 23-i ülés napirendi pontjának elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.  február  23-i   ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

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



3. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2022. évi feladatellátásáról, tevékenysé-
géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének 
fenntartói értékelése
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető

         Csombó Zoltán polgármester

4. Káli-medence Idősek Otthona Cafetéria juttatási szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető

         Csombó Zoltán polgármester

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

6. Mindszentkálla, Petőfi u. 13. szám alatti közösségi színtér bérleti díj felülvizsgálata
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

7. 2023. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

8. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

9. Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

11. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

12. Együttműködési  megállapodás-  pszichiátriai  és  szenvedélybeteg  nappali
ellátására
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

13. Ebrendészeti beszámoló 2022. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

14. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

15.  Beszámoló  a  képviselő-testület  tagjainak  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Szép László Sándor elnök

Csombó Zoltán, polgármester: Ismerteti a lejárt haráridejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést.
Aki a jelentést 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

9/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról

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

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Mindszentkálla Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztést megkapták a költségvetéssel kapcsolatban.
Ismertek  a  számok.  Véleménye,  hogy  szűkös  a  költségvetésük  az  előző  évekhez  képest.
Kevesebb az állami támogatás is.  Napi munka van az energiaáram díjakkal kapcsolatban.
Sajnos ezek naponta változnak. Köszöni a pénzügyes kolléganő munkáját. A költségvetésben
2,7 millió forint tartaléka van az önkormányzatnak, nyilván ez változhat, mert betervezésre
kerültek  olyan  dolgok,  amelyek  nem  biztos,  hogy  megvalósításra  kerül.   Pályázati
lehetőségeket szem előtt kell tartani. Felmérették az intézményben az ablakok cseréjét,  2,9
millió forint összegben kaptak árajánlatot.

Léberné  Kis-Tóth  Diána  intézményvezető:  A  nyílászárók  cseréje  be  van  építve  a
költségvetésbe. Véleménye, hogy jó a költségvetés, a nehézségek ellenére.

Kántorné Fülöp Szilvia, pénzügyi ügyintéző: A rezsiköltséget sem látják pontosan. A rezsi
alapvetően csökkenő tendenciát mutat. Magasan is tervezett, ott is lehet plusz.

Csombó Zoltán, polgármester: Aki a 2023. évi költségvetés elfogadásával egyetért, kéri 
kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettségről szóló 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

10/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2023.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  az  Önkormányzat  saját  bevételei  és  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettsége  megállapításáról szóló  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

11/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettsége megállapításáról 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi  CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:

2023.  11.490.000 Ft
2024.  11.250.000 Ft
2025.  11.750.000 Ft
2026.  12.250.000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

2023. 0 Ft
2024. 0 Ft
2025. 0 Ft
2026. 0 Ft



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

Csombó  Zoltán,  polgármester: Szintén  megkapták  a  szociális  ellátások  szabályozásáról
szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. Az egyes támogatási formáknál az egy
főre  jutó  jövedelem  nagyságát  emelni  szükséges,  tekintettel  a  jövedelem  emelkedésekre,
továbbá javasolt a támogatási összegek emelése is. Az előterjesztés tartalmazza az intézményi
térítési díj összegére tett intézményi javaslatot, mely 4500 Ft/ellátási napra javasolja a térítési
díj megállapítását.
Kérdezi, hogy kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető: Nézte, hogy a nyugdíjak alapján az ellátottak ki
tudják  fizetni  a  díjat,  4  fő  csak  80%-os  díjat  tud  csak  fizetni.  Az  a  szerencséjük,  hogy
vállalással a hozzátartozók kiegészítik a térítési díjat. Azt gondolja, hogy a javasolt összeg
nagyon a határon van, de ezt még meg lehet fizetni. 

Csombó Zoltán, polgármester: aki az előterjesztés szerinti rendelet módosításával egyetért,
kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások megállapításáról szóló
 6/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

3. Beszámoló a Káli-medence Idősek Otthona 2022. évi feladatellátásáról, tevékenysé-
géről, a Káli-medence Idősek Otthonában végzett szakmai munka eredményességének 
fenntartói értékelése
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető

         Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Kiküldésre került az intézményvezető asszony által készített
beszámoló. Ismerik az intézményi munkát, amit ezúton is megköszön a dolgozóknak. Mint
fenntartó az a véleménye, hogy meg kellene nézni, hogy kit vesznek fel az otthonba, hogy
„könnyebb” lenne a dolgozóknak. Ne arra a rovására menjenek, hogy a dolgozók elmennek. 
Mit lehetne ebben lépni? Nem akar a szakmai dolgokba beleszólni, ha lehet akkor ezt is nézze
a felvétel során.

Léberné Kis-Tóth Diána, intézményvezető: Igy van, a fenntartót is köti a jogszabály. Érti,
amit mond polgármester úr, hasonlóan gondolkodik ő is. Őt, mint szociális munkást köti az



etikai kódex. Ő a várólistán lévőkből választhat, melyen 23 fő van. A várólistán szereplők
közül nem mindenki az ápolási osztályról érkezik. Megoszlik a kollégák között az is, hogy
milyen állapotú az idős ellátott. Ugyanazzal a létszámmal kell a demens betegeket is ellátni. A
várólistán lévőkből tud választani, és ha van soron kívüliség. Március 1-től könnyebb lesz,
mivel 3 új kolléganő jött. A dolgozóknál a nagy fluktuáció nem a nehéz munka miatt volt, pl.
családi okok, egészségügyi okok stb. A várólistán szereplő idősek demens fekvő betegek.
Nagyon komplex dolog ez.

Meilinger Csaba, képviselő: Nem tudják um. pozitív irányba befolyásolni a felvétellel azt,
hogy kevesebb legyen a munka. Ő emlékszik arra az intézményre, amikor még az idősek kint
voltak az udvaron, és aktívak voltak. 

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  az  intézmény  beszámolóját  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

12/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Mindszentkálla 2022. évi munkájáról szóló
 beszámolóról és a fenntartói értékelésről

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
2022. évi munkájáról szóló beszámolót a fenntartói értékeléssel együtt elfogadja. 

4. Káli-medence Idősek Otthona Cafetéria juttatási szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Léberné Kis-Tóth Diána intézményvezető

         Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Elkészítették az intézmény szabályzatát, mivel lehetőség van
a dolgozók részére adómentes juttatást biztosítani. Ezért szükséges a szabályzat elfogadása is.

Aki a szabályzatot 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

13/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Káli-medence Idősek Otthona Cafetéria juttatási szabályzat elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence Idősek Otthona
2023. évi Cafetéria juttatási szabályzatát elfogadja.



Az intézményvezető asszony 14,40 órakor az ülésről távozott.

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

Csombó Zoltán, polgármester: Előterjesztést megkapták. A rendelet gyakorlati alkalmazása
során felmerült,  hogy a rendelet pontosítására, kiegészítésére van szükség, pl. mentességek
kibővítése.

Aki  a  rendelet  módosítását  az  előterjesztéssel  egyezően  elfogadja,  kéri,  kézfeltartással
szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2023. (III. 07.) önkormányzati rendelete

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

6. Mindszentkálla, Petőfi u. 13. szám alatti közösségi színtér bérleti díj felülvizsgálata
 Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a jelenleg alkalmazandó díjakat.
Nem tartalmaz az előterjesztés módosítást, mivel nem jellemző az igénybevétel. 

Aki a 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

14/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közösségi  színterek
igénybevételi díját felülvizsgálta és 2023. évben nem kíván a díjakon változtatni. 



7. 2023. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  A rendezvényterv az előző évekhez képest nem tartalmaz
nagy  változást.  Az  idei  legnagyobb  rendezvény  a  Mindszenti  találkozó,  szervezése  már
elkezdődött.

Aki a rendezvénytervet 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

15/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

a 2023. évi rendezvényterv elfogadásáról

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

8. Mindszentkálla Község Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester: Aki  a  nemleges  megjelöléssel  a  2023.  évi  közbeszerzési
tervet 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

16/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A 2023. évi közbeszerzési tervről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2023. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.

9. Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester



Csombó Zoltán,  polgármester:  Aki  a  Köveskáli  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2022.  évi
támogatás elszámolását 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

17/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

Mindszentkálla Község a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8274 Köveskál, Fő u. 10.)
részére nyújtott, 2022. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

10. Mindszentkálla Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának továbbképzési 
terve
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Falugondnok a további  képzések alól mentesül,  mivel  az
öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez kevesebb mint öt évnél rövidebb idő van hátra. Köszöni a
falugondnok munkáját. 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2023. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  falugondnok  részére
továbbképzési  tervet  nem  készít,  tekintettel  arra,  hogy  a  falugondnoknak  az  öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra, így a továbbképzési kötelezettség
alól mentesül. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Csombó Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal



11. Mindszentkálla Értéktár Bizottság 2022. évi beszámolója
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester:  Az Értéktár  Bizottság  tájékoztatása  szerint  a  2022.  évre
vonatkozóan  nem  végzett  munkát,  mivel  nem  érkezett  javaslat  feléjük.  Kéri,  hogy  a
beszámolót fogadják el.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

19/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Mindszentkálla Értéktár Bizottság beszámolójáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  a  Mindszentkálla  Értéktár  Bizottság  2022.  évi
beszámolóját elfogadja.

12. Együttműködési  megállapodás-  pszichiátriai  és  szenvedélybeteg  nappali
ellátására
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán, polgármester:  Elmondja, hogy a tapolcai kistérségi társulási ülésen ezzel
kapcsolatban kaptak tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban most dönteni kell, hogy megállapodást
kössenek vagy nem erre a feladatra a Társulással. 

Dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző:  A  tervezetben  az  szerepel,  hogy  ez  nem kerülne
pénzébe a településnek, azonban, ha mindszentkállai lakóhelyű ellátott van és megállapodás is
van, akkor a megbízott igényelheti le a támogatást, úgymond feladatellátás átadás lenne. Nem
kötelező feladata az önkormányzatnak.

Fekete Imre, képviselő: Véleménye, hogy célszerű lenne csatlakozni Tapolcához. Eddig nem
volt arra példa, hogy ilyen ellátásra szükség lett volna. De nem tudni, mit hoz a holnap.

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Aki  az  együttműködési  megállapodás  megkötésével
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

20/2023. (II. 23.) HATÁROZATA



A pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása biztosításáról szóló együttműködési
megállapodásról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulással (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) a pszichiátriai  – és szenvedélybetegek
nappali ellátására együttműködési megállapodást köt. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

13. Ebrendészeti beszámoló 2022. évről
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó Zoltán,  polgármester: A beszámolót  megkapták.  A községben az elmúlt  évben
ilyen feladat elvégzésére nem volt szükség.
Aki a beszámolót 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

21/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

ebrendészeti beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Olt-Alom Állatvédő
Egyesület által benyújtott 2022. évre vonatkozó beszámolóját. 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Egyesületet.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

14. Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester

Csombó  Zoltán,  polgármester:  Az  Egyesület  2022.  decemberében  megkereste  az
Önkormányzatokat  a  szerződés  meghosszabbítása  érdekében,  közölve  a  2023.  január  1.
napjától fizetendő díjat, mely 5000 Ft + ÁFA összeggel több, mint az elmúlt évben.
Javasolja, hogy az idei évre is kössék meg a feladatellátásra a szerződést.

Aki egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon

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



MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

Ebrendészeti feladatok ellátásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Olt-alom
Állatvédő  Egyesület  (8226  Alsóörs,  Kisloki  u.  1017.  hrsz)  által  megküldött  árajánlatot,
valamint az előterjesztés szerinti tartalommal a szerződéstervezetben foglaltakat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szervezetet és
az ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó szerződést 2023. március 1.- 2023. december
31-ig terjedő időszak vonatkozásában aláírja.

Felelős: Csombó Zoltán polgármester
Határidő: 2023. február 28.

15.  Beszámoló  a  képviselő-testület  tagjainak  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Szép László Sándor elnök

Csombó Zoltán, polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság tájékoztatását.

Szép László Sándor, képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a képviselők
határidőben eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Csombó  Zoltán,  polgármester: Aki  a  beszámolót  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

23/2023. (II. 23.) HATÁROZATA

A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének
 teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Ügyrendi   Bizottság
beszámolóját a képviselők 2023. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
teljesítéséről elfogadja. 



Csombó  Zoltán,  polgármester: Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  –
megköszönve a részvételt – az ülést 14,42 órakor bezárta.

kmft.

Csombó Zoltán Dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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