Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Az ülés megnyitásakor jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Erdélyi Zoltán és Mihálicz
Lajos képviselők
Igazoltan távol maradt: Tóth Istvánné képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 3 tagja az
ülésen megjelent. Tóth László alpolgármester úr jelezte, hogy később fog érkezni, Tóth
Istvánné képviselő pedig továbbképzésen való részvétel miatt van távol. Javaslom, hogy az
írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai ülésünkön. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása, a
pénzmaradvány megállapítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének zárszámadása,
a pénzmaradvány megállapítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Az elmúlt évben a költségvetési bevételek 50236
eFt-ban, a kiadások 46302 eFt-ban teljesültek. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően

közel 5 millió forintos pénzmaradványa lett az önkormányzatnak. Az idegenforgalmi adó
bevétel szépen teljesült, de az iparűzési adó és a gépjárműadó teljesítése is igen jó, 90 %-os.
Az állami támogatások a közfoglalkoztatás támogatása miatt emelkedtek. Kiemelendő, hogy a
biokertészetből 549 eFt bevétele származott az önkormányzatnak, ez nagyon jelentős. A
kiadások közül a személyi juttatások teljesítése 101,1 %-os volt, ami a közcélú
foglalkoztatottak és a falugondnok bérének, valamint a képviselők tiszteletdíjainak
kifizetéséből tevődött össze. A dologi kiadások teljesítése 83 %-os, amely jellemzően a
település üzemeltetésével kapcsolatos mindennapos kiadásokat tartalmazza. A beruházások
6,9 millió forint értékben teljesültek. Segélyek a 2011. évihez képest alacsonyabb összegben
kerültek kifizetésre, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a lakásfenntartási támogatás is
a terven alul teljesült. A Startmunka program 100 %-ban finanszírozott volt, erre 20 millió Ftot kaptunk. A vízdiagnosztikai projekt fut, kiadással nem jár, de a pénzforgalmat le kell
könyvelni. A beruházások között 5 millió forint értékben traktor került beszerzésre, de
talajmarót, tolólapot és kapálógépet is vásárolt az önkormányzat. A garázs felújítása is
megtörtént. Átlagosan 15 fő közfoglalkoztatott dolgozott 2012. évben az önkormányzatnál.
Birkás Zoltán polgármester: Látható, hogy jól gazdálkodtunk 2012-ben. Tavaly tűzifa
formájában természetbeni juttatásként is adtunk segélyt, aminek az érintettek nagyon örültek.
Kérdés, hozzászólás a zárszámadáshoz?
Mihálicz Lajos képviselő: A 9. táblázat a tervezett kiadási összegeket tartalmazza?
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Nem, ezek a teljesített kiadások.
Tóth László alpolgármester az ülésre 16,50 órakor megérkezett.
Birkás Zoltán polgármester: Köszöntöm Alpolgármester urat, aki ülésünkre megérkezett. Így
már a testület 4 tagja jelen van az ülésen. További kérdés?
Erdélyi Zoltán képviselő: A kemping üzemeltetéséből mennyi bevételünk származott 2012ben?
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Nem volt jelentős. Összesen 885 eFt volt a nem
lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel, de ez magában foglalja a közterület
használatokból és a Művelődési Ház bérbeadásából szerzett bevételt is.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást és a kérdésekre adott válaszokat.
Javaslom önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
megállapításáról szóló rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2013. (V. 7.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (V. 7.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a
melléklet szerint megalkotja.
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2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezetőt a 2012. évi
éves belső ellenőrzési jelentés ismertetésére.
Dr. Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető: Kistolmács Község Önkormányzata belső
ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás
gondoskodik. 2012. évben két témavizsgálat volt előirányozva, de csak az egyik, a Dél-Zala
Murahíd Letenye Többcélú Társulás által az önkormányzat részére átadott támogatások
felhasználásának ellenőrzése valósult meg. Az anyag részletesen leírja, hogy kik, milyen
módon és milyen feltételek mellett végzik a belső ellenőrzést. A beszámoló tartalmazza, hogy
a lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, az önkormányzat a mozgókönyvtári és
egyes közművelődési feladatok ellátásának biztosítására kapott normatíva tekintetében a
megkötött támogatási szerződés szerint járt el, a belső ellenőr mindent rendben talált.
Birkás Zoltán polgármester: Semmi elmarasztaló nem volt a jelentésben, ennek örülünk.
Javaslom a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásban foglalkoztatott belső ellenőr
által készített, a 2012. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
15/2013. (V. 6.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Zala Murahíd
Letenye Többcélú Társulásban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2012.
évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester

3./ Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem dr. Keresztesi Tímea jegyzőt a 2012. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az átfogó értékelés a jogszabályi előírások szerinti tartalommal
készült el, tartalmazza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló tájékoztatást, valamint a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját. 2012. évben 13 családban 30 gyermek részére került megállapításra rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény. Óvodáztatási támogatást 1 családban 1 gyermek kapott. Az
önkormányzat helyi rendelete alapján 12 gyermek részére adott tanévkezdési támogatást. E
célra összesen 152000,- Ft került felhasználásra. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójából
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kiderül, hogy a településen 2012. évben nem volt védelembe vétel, illetve ideiglenes hatályú
elhelyezésre sem került sor. A Szolgálat 28 családlátogatást végzett, 3 esetben nyújtott
információt és háromszor működött közre hivatalos ügyek intézésében. Összességében a
gyermekvédelem terén a településen jó a helyzet, az illetékességi területünkhöz tartozó három
kistelepülés közül itt a legkevesebb az ellátott.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült
átfogó értékelés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
16/2013. (V. 6.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg
a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

4./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: Jegyző asszonnyal részt vettünk egy megbeszélésen, ahol
Kistolmács, Nagymizdó és a horvátországi Dekanovec települések előkészítettek egy határon
átnyúló társulási megállapodást. A megállapodást akkor lehet megkötni, ha Horvátország
belép az Európai Unióba. A társulásban alapító tagok leszünk, társulhatnak hozzánk mások is,
de valószínűleg nekünk nagyobb lehetőségeink lesznek a pályázatok terén. Ez a megállapodás
nekünk csak előnyünkre válhat. Május 19-én lesznek az önkormányzati választások
Horvátországban és csak ennek lezajlása után tud a megállapodás ügyéről dönteni a horvát
fél.
A Zalaerdő Zrt-vel folyamatban van a megállapodás megkötése a tóhasználattal kapcsolatban.
Az álláspontok közelítenek egymáshoz, remélem, hamarosan megegyezünk.
A falugondnoki autó műszaki vizsgáztatása megtörtént.
A kamerarendszer kiépítése késik. Első körben két helyen lesz kamera, a Művelődési Háznál
és a kempingnél.
A falumegújításra beadott pályázatot befogadták, Budapestről várjuk a támogatást
megállapító határozatot.
A Belügyminisztériumtól kaptunk levelet, amelyben megköszönték a gazdaságos működést,
valamint felmérték, hogy milyen fejlesztési terveink, elképzeléseink vannak. A következő
projektterveket írtam:
- a település fő vízelvezető árokrendszerének mederkövezése,
- ravatalozó felújítása,
- a korábbi Polgármesteri Hivatal épületének idősek napközijévé való átalakítása,
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- játszótér kialakítása.
A közmunka 11 embernek ad munkát és keresetet.
2 db tologatós fűnyírót szereztünk be. Szükség lenne még egy damilos fűkasza beszerzésére
is.
A biokertészetben az ültetés megtörtént. A fóliából már 20000,- Ft értékű árut eladtunk.
A virágosítást május 10. után megkezdjük.
Május 18-án kerül a Férfinap megtartásra.
Szúnyogirtásra május végén sor kerül, mert a szúnyogok az idén előbb fejlődtek. A
szúnyogirtás költsége 100000,- Ft körüli összeg lesz.
Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az
ülést 17,35 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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