
 

Kalaznó Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

 

Száma: K1/45-12./2020. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 

 

 

Az ülésen hozott rendeletek: 

                 száma:                                                    tárgya: 

6/2020. (VIII.25.)    Településkép védelmi rendelet elfogadása 

 

 

Az ülésen hozott határozatok: 

                 száma:                                                    tárgya: 

31/2020. (VIII.25.)    szociális célú tüzelőanyag pályázat beadásának  

elfogadása 

 

32/2020. (VIII.25.)    2021. évi Gördülő Fejlesztési Tervre szóló 

határozati javaslat elfogadása 

 

33/2020. (VIII.25.)    Gyepmesteri feladatok önkormányzati 

kötelező feladatellátásának elfogadása 

 

34/2020. (VIII.25.)    DÁM Társulás alapító okirat módosításának  

elfogadása 

 

35/2020. (VIII.25.)    FT-STONE Kft-vel való szerződés megkötése 

 

36/2020 (VIII.25.)    Berziczai Jánosné helyi védelem alá 

helyezési kérelmének elutasítása 

 

37/2020 (VIII.25.)    Raffael Zsolt helyi védelem alá 

helyezési kérelmének elutasítása 

 

38/2020 (VIII.25.)    Kárpát Mária helyi védelem alá 

helyezési kérelmének elfogadása 

 

39/2020 (VIII.25.)    Pálinkás Anett Katalin helyi védelem alá 

helyezési kérelmének elfogadása 

 

40/2020 (VIII.25.)    Beiskolázási támogatás elfogadása 

 

41/2020. (VIII.25.)    László Géza hagyaték 

 

Rendeletek száma: 6-6-ig 

Határozatok száma: 31-41-ig. 

 



 

 

KALAZNÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2020. augusztus 25-én megtartott 

nyilvános ülésének 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E  

 

Készült: Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 

25-én 15:30 órára összehívott üléséről. 

 

Helye:   Kalaznó Község Önkormányzatának hivatali helyisége. 

   7194 Kalaznó Fő u. 176. 

 

Megjelent: Frei-Kovács Mónika polgármester  

Pálinkás Anett Katalin képviselő 

Máté Ambrus képviselő 

   Adorján Boglárka képviselő 

 

Igazoltan távol: Beréti Zoltán alpolgármester 

 

 

Tanácskozási joggal: Tokainé dr. Mézes Mária jegyző 

     

Jegyzőkönyvvezető: Biróné Csöglei Gabriella 

 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 4 fő 

képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről, végzett 

munkákról, valamint a benyújtott pályázatokról. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, hogy a Magyar Faluprogramban beadott 

következő eszközbeszerzési pályázatuk nem nyert, illetve tartaléklistára helyezték. 

Magyar Falu Programban a következő kiírás a Temető fejlesztés, amiben Kalaznónak a 

ravatalozó felújítását szorgalmazná, amelynek a beadási határideje 2020. szeptember 10. Az 

építési terveket Kelemen Zoltán készíti a pályázathoz. A pályázat 30 millió forint összegű, a 

ravatalozó épületének a falába urnát építenének be, a tetőt, a falakat kellene rendbe tenni, egy 

vizes blokkot, wc-t kialakítani, világítást megcsináltatni. A pályázat kétrétegű, van egyszer 

épület ingatlan felújítás és van egy eszközbeszerzés, de az 5 millió forint. Ennek keretében 

halottas hűtő vásárlására van lehetőség. 

A következő Faluprogramos pályázat a Polgármesteri Hivatal felújítása, ennek 

keretében szintén 30 millió Forint pályázható. Az elképzelésben szerepelne a falak 

vizesedésének megállítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, villamos hálózat 

újragondolása, belső nyílászárók festése, padlózat csere, internet modernizálása. Végül az 

önkormányzati kerékpárutak fejlesztése, építése programban a Petőfi és Fő utca egyes 

szakaszaihoz épített kerékpárút kerülne be. A két utcát összekötő átjárókat is magában 

foglalja. Ez utóbbi esetekben a beadási határidő 2020. szeptember 4-e. 

A polgármester részletesen kifejtette a pályázati lehetőségeket. 

 

 



 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú szavazattal tudomásul vette: 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 

Faluprogram keretein belül az alábbi programokra: 

- MFP-OKE/2020. Önkormányzati kerékpárút építése 50 millió Ft összegre, 

- MFP-FHF/2020. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 30 millió Ft összegre, 

- MFP-FVT/2020. Ravatalozó épületének a felújítása 30 millió Ft összegre. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadására, az ahhoz szükséges 

munkák elvégzésére, megrendelésére. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester további tájékoztatójában elmondja, hogy a Leader 

pályázatot meghosszabbították, a beadási határideje október 31. MVH-s regisztráció kell 

hozzá, ezt sikeresen elkészíttettük. A rendeltetés módosítást nem fogadták el a Földhivatalnál. 

Ez ügyben tovább kell lépniük. 

Vis mayor pályázatra beadott igényt, amikor a sárlavina lezúdult a Béke utcán keresztül a Fő 

utcára. Helyszíni szemle elkészült, de mivel a sár keletkezése nem okozott kárt az útban, 

járdában, így erre nem lehet pályázatot beadni. Megállapították, hogy szakszerűtlen 

ároképítéssel készült ez a szakasz. Korábbi, több éves problémát vetett fel. 

TOP 2-es pályázatok indulnak jövő tavasszal, amiben prioritást élvez a csapadékvíz elvezetési 

program. Felmérték a TOP-os pályázatok igényét és csak a Béke utca „elvisz” 120-130 millió 

forintos bekerülési költséget a megbeszéltek alapján. A felmérést a tervező november 

környékén tudja elkezdeni. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette: 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolna Megyei TOP2 tervezett 

településfejlesztési projektek közül a Belterületi csapadékvízrendszerek fejlesztése programot 

célozza meg, és a 2021. évtől kezdődően ezen a jogcímen pályázatot nyújt be. 

 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, a Magyar Államkincstár javasolta, hogy kezdjék 

el törleszteni a 3,6 milliós 2018. évi költségvetési támogatási összeg visszafizetését, melyre 4 

havi elhalasztási kérelmet adtak be, amelynek határideje október 15. Az összeg nem áll 

rendelkezésre a bankszámlákon, ezért ezt törleszteni egyelőre nem tudják. Ez is be lett adva 

REKI pályázatba, de nem tudni mikor lesz döntés. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, Ignácz Imre ügyvédje megküldte a közjegyzői 

fizetési meghagyást, amelynek két variációja van, vagy ellentmondanak neki 15 napon belül, 

de akkor bírósági per lesz belőle, vagy elfogadják és fizetnek. Az előző döntésüket továbbra is 

fenntartják. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, hogy közmunka program ellenőrzés volt, 

ellentmondást tapasztaltak, miszerint a Kossuth utcai járda megépítése nem úgy halad, ahogy 

kellene. Hatósági szerződés módosítási kérelmet adott be, amit el is fogadtak. Az indokoltság 

megvolt, mely szerint nem volt elég a létszám. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, még egy kincstári ellenőrzés lesz, ami az 

Önkormányzat működésének a szabályosságát ellenőrzi. A nyitóbeszédre szeptember 2-án 

kerül sor. 

 

Tokainé dr. Mézes Mária jegyző elmondta, a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal mind 

az öt intézményét ellenőrzi, ez egy átfogó ellenőrzés. 

 

A képviselőtestület a beszámolót, tájékoztatót tudomásul veszi. 



 

 

Napirend: 

 

• Kalaznó Község Önkormányzatának a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának megvitatása. 

Előadó: Tokainé dr. Mézes Mária jegyző 

 

• Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének jelenlegi pénzügyi 

helyzetéről. 

Előadó: Tóth Ervin pénzügyi vezető 

 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő ívóvíz közmű rendszerére a 2021. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervre szóló határozati javaslat elfogadása. 

Előadó: Frei-Kovács Mónika polgármester 

 

• Gyepmesteri feladatok önkormányzati kötelező feladatellátása. 

Előadó: Frei-Kovács Mónika polgármester 

 

• FT-STONE Kft-vel kötendő szerződés megvitatása, megrendelése. 

Előadó: Frei-Kovács Mónika polgármester 

 

• A Kalaznó Kossuth u. 28. szám alatti Vendégház fejlesztése. 

Előadó: Frei-Kovács Mónika polgármester 

 

• Egyebek. 

 

 

1./Napirendi pont:    Kalaznó Község Önkormányzatának a szociális  

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  

kiegészítő támogatás pályázatának megvitatása. 

 

Tokainé dr. Mézes Mária jegyző lényegre törően tájékoztatja a képviselő-testületet a szociális 

tüzelőanyag vásárlásához szükséges pályázati dokumentációt. Maximum 38 m3-re 

pályázhatnak, minimális önerővel. A pályázatot be kell nyújtani, a korábbi évekhez hasonlóan 

maximális támogatást fog nyújtani az állam. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

31/2020.(VIII.25.) számú önkormányzati határozat 

Tűzifa pályázat beadásáról 

Kalaznó község Önkormányzatának képviselő-testülete részt kíván venni a „települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás” 

programban, amellyel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik: 

 

a) a várható szállítási költséget és a tűzifa 1.000 Ft+ Áfa /erdei m3 önerejét 

(max. 48.260, - Ft) költségvetésén belül biztosítja, 

b) a szociális tűzifát rendeletében foglaltak szerint osztja ki az arra 

rászorulóknak, 

c) a szociális tűzifát átvevőktől ellenszolgáltatást nem kér. 



 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Frei-Kovács Mónika polgármester 

 

2./Napirendi pont:    Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi  

költségvetésének jelenlegi pénzügyi helyzetéről. 

 

 

Tóth Ervin pénzügyi koordinátor tájékoztatja a testületet jelenlegi pénzügyi helyzetről, melyet 

a tagok tudomásul vesznek. 

 

 

3./Napirendi pont:   Az önkormányzat tulajdonában lévő ívóvíz 

közmű rendszerére a 2021. évi Gördülő Fejlesztési 

Tervre szóló határozati javaslat elfogadása. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester tájékoztatja a testületet, melyet előzetesen írásban is 

kiküldött az E.R.Ö.V. Zrt. 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására tett javaslatát. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

32./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kalaznó víziközmű-rendszere 

vonatkozásában, az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt-vel, mint szolgáltatóval egyeztetett a 2021. évre 

vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervet illetően, melyet az alábbiak szerint jóváhagy: 

Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója: 11-23791-1-001-01-07, a Víziközmű-

rendszer szolgáltatói azonosítója: GYONK-KA-IV. 

Az összes tovább görgetett összeg a 2021. évre: 28.225, - Ft. A 2021. évre elfogadott tervek 

szerinti munkálatok költségét az Önkormányzat a Bérleti-Üzemeltetési szerződésben 

meghatározott használati díj terhére biztosítja. 

 

 

4./Napirendi pont:     Gyepmesteri feladatok önkormányzati 

kötelező feladatellátása. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester javasolja, hogy az önkormányzat kötelező feladatkörein 

belül kössenek szerződést a Dám társulási tanácson belül a gyepmesteri feladatokra legalább 

egy évre, mert a kutya probléma nem megoldott. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

33./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kalaznó 

Község közigazgatási területére vonatkozóan a gyepmesteri feladatokat az Alpha-Vet 

Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hoffher Albert u. 38-40.) által, a DÁM Önkormányzati 

Társulás keretein belül kívánja ellátni. A megbízási szerződésben meghatározott 

tevékenységet 2020. augusztus 15. napjától félévi időtartamra 2021. február 14. napjáig 

határozott időtartamra igénybe veszi és az abban meghatározott kötelezettségeket vállalja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2020. szeptember 14. 

Felelős: Frei-Kovács Mónika polgármester 



 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, a Dám Társulásból Simontornya kilépett, csak 

tagok voltak, semmilyen ellátást nem vettek igénybe. Iregszemcse pedig behozta a szociális 

ellátását a Társulásba. Így alapító okiratot kellett módosítani, amit minden Önkormányzatnak 

el kell fogadni. Két település jött be gyepmesteri feladatokkal. 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

34./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a DÁM 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításait, és az egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a DÁM Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának aláírására. 

Határidő: 2020. szeptember 14. 

Felelős: Frei-Kovács Mónika polgármester 

 

5./Napirendi pont:     FT-STONE Kft-vel kötendő szerződés 

megvitatása, megrendelése 

 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondja, hogy a nyár folyamán történt káresemények 

elhárítására földmunkákat rendelt az FT-STONE Kft-nél aki elkezdte ennek elvégzését, 

szerződést kell vele kötni, 9.000,- Ft+ÁFA/óra munkadíj számítással dolgozik. A megrendelt 

munka a lezúdult sárlavina eltakarítása, a vészhelyzet elhárítása, árkok mélyítése, hídgyűrűk 

melletti tisztítás és a fatörzsek tuskótalanítása. 

 

Máté Ambrus képviselő félmunkának tartja, a föld több helyen ki lett szedve, de kirakta az út 

mellé és ott hagyta. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester válaszában elmondja, tudja, hogy félkész munka, de 

egyelőre nem tudnak tovább menni, az plusz költség az Önkormányzatnak. Amennyit tudtak 

elvégeztek, a föld elterítését még kézi erővel megkísérlik. 

 

Máté Ambrus képviselő elmondja, hogy lehetne használni az Önkormányzat tulajdonában 

lévő pótkocsit a föld elhordására, csak traktorost kell keresni, aki el tudná végezni ezt a 

munkát. Továbbá javasolja, hogy az Ft-Stone Kft-t ne előre bízzák meg a feladatokkal, hanem 

mindig az aktuális problémát oldja meg. Amikor nagy esőzés lesz, akkor kell kimenni és 

megnézni, hol folyik el a víz pontosan, akkor látszik igazán, hol van baj. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

35./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a FT-STONE Kft-vel a 

megrendelt munkák elvégzésére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést készítse 

elő és kösse meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

6./Napirendi pont:     A Kalaznó Kossuth u. 28. szám alatti 

Vendégház fejlesztése. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondja a vendégházban megnőtt a vendégek száma. Az 

alpolgármester javaslatára árajánlatot kért a kábel televízió beköttetésére, melyet 

tájékoztatásul felolvas. Felteszi a kérdést a testületnek, legyen-e kábel tv a vendégházban. 



 

 

Máté Ambrus képviselő elmondása szerint beszélt egy hétköznap ott lakóval, aki a mikrót 

hiányolta, nem tud ételt melegíteni.6 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elutasítja a kábeltelevízió előfizetést, viszont vesznek 

egy mikrót. 

 

7./Napirendi pont:       Egyebek 

 

- Helyi védelem alá helyezés: 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondja, nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy 

ha a Képviselő-testület a védelem alá helyezést megszavazza, és a településképi rendelet 

módosításába beteszik, és beadják a pályázatot, de nem nyernek, és átalakítást csinálnak a 

házon, nem tehetik azt, amit szeretnének, csak azt, ami le van írva a településképi 

rendeletben, vagy az arculati kézikönyvben. 

 

Pálinkás Anett Katalin képviselő elmondja, ezzel ő teljesen tisztában van. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondja, Raffael Zsolt visszavonta a kérelmét, 

Berziczai Jánosné nem adta be a hiányzó dokumentumokat a kérelem mellé, ezért 

elutasításra javasolja. Kárpát Mária új kérelmező, ő is a népi építészeti program keretében 

szeretne pályázatot benyújtani. Mellékelte a fotókat és a leírást is. 

 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

36./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Berziczai Jánosné Kalaznó 

Fő u. 180. szám alatti lakos helyi védelem alá helyezési kérelmét és azt elutasította. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

37/2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Raffael Zsolt Kalaznó Fő 

u. 107. szám alatti lakos helyi védelem alá helyezési kérelmét és azt elutasította. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

38./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kárpát Mária Kalaznó 

Béke u. 80. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezési kérelmét és azt elfogadta. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

39./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Pálinkás Anett Katalin 

Kalaznó Kossuth u. 8. szám alatti lakos helyi védelem alá helyezési kérelmét és azt elfogadta. 

 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

6/2020.(VIII.25.) számú rendeletet. 

Kalaznó Község Képviselő-testülete megtárgyalta Kalaznó Község Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 1./2018./II.15./ számú önkormányzati rendeletének módosítását 

és azt elfogadta 

 

 

 



 

7. Napirendi pont: Egyebek: 

- Beiskolázási támogatás 

 

Máté Ambrus képviselő felveti az elmúlt évek tapasztalatai során beiskolázási támogatást 

biztosított az önkormányzat. Javaslata óvodások 8.000, - Ft, általános iskolások 15.000, - Ft és 

középiskolások 20.000, - Ft összegű támogatás. 

 

Frei-Kovács Mónika polgármester elmondta, hogy a környező településekhez hasonlóan 

szeretnének, beiskolázási támogatást adni az idei tanévkezdéshez, ami alanyi jogon járna 

minden Kalaznói állandó lakhellyel rendelkezőnek, ehhez egy kérelmet kellene benyújtani, 

iskolalátogatási igazolást és a megvásárolt termék számláját csatolni. A kérelem 

benyújtásának és a számlák leadásának határideje 2020. október 15. Ez a szociális keretből 

kerülne kifizetésre. 

 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

40./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020/2021. évi tanévben az állandó 

kalaznói lakcímmel rendelkező gyermekek részére beiskolázási támogatást állapít meg, az 

alábbiak szerint: 

Óvodás korú gyermekek részére 8.000, - Ft összegben. 

Általános iskolás korú gyermekek részére: 15.000, - Ft összegben. 

Középiskoláskorú gyermekek részére: 20.000, - Ft összegben. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

- László Géza Hagyatéka 

Frei-Kovács Mónika polgármester a továbbiakban elmondta, részt vett néhai László Géza 

hagyatéki tárgyalásán, az ingatlannak 16 örököse van. Két lehetőség van, ha az örökösök 

mindannyian visszautasítanák a hagyatékot képező ingatlan – Fő u. 35. - akkor az 

önkormányzat átvehetné a lakóházat, a másik lehetőség pedig, hogy egy örökös venné át a 

többi tulajdonostól. 

 

Kalaznó Község Képviselő-testülete 4 egyhangú igen szavazattal meghozta a 

41./2020.(VIII.25.) számú határozatot. 

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete amennyiben néhai László Géza volt 

Kalaznó, Fő u. 35. szám alatti lakos, mint örökhagyó örökösei az azonos cím alatt lévő 

ingatlant, mely hagyatékát képezi egyöntetűen visszautasítják az önkormányzat javára, akkor 

az Önkormányzat ezt átveszi a köztemetés azonos összegének értékében. 

 

Több hozzászólás, észrevétel nem volt. A polgármester az ülést 17:40 órakor berekesztette. 

 

 

Kmft. 

 

 


