Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 15,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Mihálicz Lajos és
Tóth Istvánné képviselők
Igazoltan távol maradt: Erdélyi Zoltán képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön azzal, hogy 6. napirendi pontnak vegyük fel a „Kistolmács 272 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában ajándék elfogadása” című napirendet, 7. napirendi pontnak a „Szociális
ügyek” tárgyalását, majd ezt kövesse az „Egyebek” napirendi pont. Kérem, aki a módosított
napirendet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ 2014. évi villamos energia beszerzés
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
pályázati fordulójához
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat elfogadása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ ZNET-Mikronet Kft-vel szerződéskötés térfigyelő kamerarendszer bővítésére
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
6./ Kistolmács 272 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában ajándék elfogadása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
7./ Szociális ügyek
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
8./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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1./ 2014. évi villamos energia beszerzés
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. Kistolmács község a villamos
energiát az ingatlanok esetében az E.on Energiaszolgáltató Kft-től, a közvilágítás esetében
pedig az MVM Partner Zrt-től szerzi be. A villamos energia nettó ára az ingatlanok
vonatkozásában 22,50 Ft/kWh, a közvilágítás esetében pedig 15,90 Ft/kWh. A Sourcing
Hungary Kft-vel felvettük a kapcsolatot a 2014. évi villamos energia beszerzése ügyében. Ők
valószínűleg kedvezőbb árakat tudnak elérni, mint mi egyedül.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Polgármester Úr által ismertetett árak a jelenlegi, 2013. évi
díjak. Mi is kértünk árajánlatokat a 2014. évi árakra, a legjobb ajánlat, amit kaptunk, az
ingatlanok esetében 18,99 Ft/kWh, közvilágítás esetén pedig 15,79 Ft/kWh. Az általunk
kapott legjobb ár a bázis, ha a Sourcing Hungary Kft. ennél jobb árat tud elérni, akkor a
bázisárhoz viszonyított éves takarítás 30 %-a + áfa a megbízási díj. Ha nem sikerül nekik
kedvezőbb árakat hozni, akkor nem terheli az önkormányzatot fizetési kötelezettség a
Sourcing Hungary Kft. felé.
Birkás Zoltán polgármester: A szerződés a Sourcing Hungary Kft-vel már aláírásra került,
mivel a csoportos beszerzéshez szeptember 30-ig lehetett csatlakozni. Javaslom az ügyben az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
33/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kistolmács község
2014. évi villamos energia beszerzését a Sourcing Hungary Kft. (1183 Budapest,
Meder u. 8.) bonyolítsa. A Sourcing Hungary Kft. megbízási díja az ingatlanok
esetén 18,99 Ft/kWh, közvilágítás esetén pedig 15,79 Ft/kWh bázisárhoz
viszonyított éves megtakarítás 30%-a + ÁFA.
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2014. évi villamos energia beszerzésére a
Sourcing Hungary Kft-vel (1183 Budapest, Meder u. 8.) a polgármester által már
aláírt szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző
2./ Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Birkás Zoltán polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem fel az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Korábban Kistolmács Község Önkormányzata az óvodai ellátást
a Letenye Intézményfenntartó Mikrotársulás tagjaként biztosította. Ez a társulás 2013. június
30. napjával megszüntetésre került, de az óvodai feladatok ellátása települési önkormányzati
feladat, ezért a feladat ellátásáról továbbra is gondoskodni kell. Az óvodai feladat ellátása
megvalósulhat költségvetési szerv alapításával és fenntartásával, egyházi vagy
magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján, jogi személyiségű társulás
által fenntartott költségvetési szervben, vagy amennyiben a települési önkormányzat önálló
köznevelési intézmény fenntartására nem képes, más települési önkormányzattal kötött
feladat-ellátási szerződéssel is. Mi ezt az utóbbi megoldást választottuk, Kistolmács,
Murarátka és Zajk települések önkormányzatai szerződnek a Letenyei Hóvirág Óvodát
fenntartó Letenye Város Önkormányzatával a feladat ellátására. A szerződésben rögzítésre
került, hogy a kistelepüléseknek az óvodai ellátásáért az idei évben nem kell pénzügyi
hozzájárulást fizetniük Letenyének. Ha a finanszírozás változik, akkor a szerződés a fizetési
kötelezettség tekintetében felülvizsgálatra kerül. Bízunk benne, hogy 2014. évben sem
változik jelentősen a központi finanszírozás és akkor jövőre sem kell hozzájárulást fizetni
Letenye Város Önkormányzatának.
Tóth László alpolgármester: Ha nincs a faluban óvodás gyermek, akkor is meg kell kötni a
szerződést?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Igen. Bármikor jöhet óvodás gyermek a faluba, az ellátást
részükre az önkormányzatnak biztosítania kell.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a feladat-ellátási szerződés jóváhagyását és az
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
34/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai feladatok
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi pályázati fordulójához
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Döntenünk kell arról, hogy csatlakozunk-e a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. Az elmúlt
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években részt vettünk a programban és idén is van két felsőoktatási intézményben tanuló
kistolmácsi fiatal, akiknek a továbbtanulását ily módon segíteni tudnánk. Javaslom, hogy
önkormányzatunk csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. Kérem, aki javaslatommal és a határozati
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
35/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati
fordulójához.
2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére
kiírandó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról
hozott
döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározandó és a pályázóktól
bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok
és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
által megállapított támogatások fedezetét a 2014. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Sebestyén Istvánné szociális ügyintéző
4./ ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat elfogadása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A ZALAISPA Társulás által megküldött írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Birkás Zoltán polgármester: A ZALAISPA Társulás pályázatot nyújtott be a KEOP1.1.1/C/13 kódszámú pályázati felhívásra a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése céljából. Kérik, hogy a társulásban
részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testülete hozza meg a kiküldött
határozati javaslat szerinti döntését.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: „A Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című pályázat
keretében többek között kukák, konténerek, a gyűjtést szolgáló járművek beszerzésére is sor
kerülhet. A pályázathoz szükséges, hogy az önkormányzat határozatban mondja ki, hasonló
pályázatban nem vesz részt.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a ZALAISPA Társulás által benyújtott KEOP pályázat
ügyében a Zalaispa Társulás által megküldött határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
36/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon”
kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával
igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az
Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban,
támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez
kapcsolódóan nem vesz részt.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
5./ ZNET-Mikronet Kft-vel szerződéskötés térfigyelő kamerarendszer bővítésére
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A település jelenlegi bűnügyi helyzete megkívánja, hogy a falu
alsó részét is megfigyeljük kamerával. Augusztus 15-én döntöttünk két kamera beszerzéséről.
Ezt követően megkértem az árajánlatot a ZNET-Mikronet Kft-től a kamerák beszerzésére és
felszerelésére. A ZNET-Mikronet Kft. ajánlata bruttó 224392,- Ft, amely tartalmazza a két
kamera árát és azok felszerelésének teljes költségét is. A kamerák fixen lesznek felhelyezve.
A munka elvégzését a testület döntését követően tudjuk megrendelni.

5

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A kamerarendszer bővítése a költségvetésbe nem volt
betervezve. A határozatban szerepelnie kell, hogy a fedezet a költségvetés III. negyedévi
módosításakor biztosításra kerül.
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
37/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete megrendel 2 db térfigyelő kamerát és azok
teljes körű felszerelését a ZNET-Mikronet Kft-től (8866 Becsehely, Kossuth u.
55., adósz.: 12629790-2-20) 176.687,- Ft+Áfa, összesen 224.392,- Ft vállalkozási
díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kamerák kiépítésére
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fedezetet a költségvetés III.
negyedévi módosításakor biztosítsa.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
6./ Kistolmács 272 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában ajándék elfogadása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Hegyi utcában található, Kistolmács 272 helyrajzi számú
ingatlanban 6/24 tulajdoni hányaddal rendelkezik Sabjanics Istvánné Letenye, Kárpáti u. 25.
szám alatti lakos. Sabjanics Istvánné az ingatlanban lévő tulajdoni hányadát odaajándékozza
önkormányzatunknak. Vállalja az ajándékozással járó költségek viselését is.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az ajándékot a testületnek el kell fogadnia. A közös tulajdon
nem a legjobb megoldás, de tudomásom szerint eddig is sok gond volt az ingatlan rendben
tartásával, így társtulajdonosként eztán joga lesz az önkormányzatnak az ingatlanra bemenni,
ott rendet csinálni.
Birkás Zoltán polgármester: Elképzelhető, hogy az ingatlan tulajdonosai közül más is
odaajándékozza önkormányzatunknak a tulajdonrészét, már többen gondolkodnak a dolgon.
Javaslom, hogy mint megajándékozottak fogadjuk el a Sabjanics Istvánné 8868 Letenye,
Kárpáti u. 25. szám alatti lakos, mint ajándékozó által felajánlott, a Kistolmács 272 helyrajzi
számú ingatlan tekintetében fennálló 6/24-ed tulajdoni hányadát. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
38/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete, mint megajándékozott elfogadja Sabjanics
Istvánné 8868 Letenye, Kárpáti u. 25. szám alatti lakos, mint ajándékozó által
felajánlott, a Kistolmács 272 hrsz-ú 1951 m2 alapterületű, kivett „lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezésű ingatlan tekintetében fennálló 6/24-ed tulajdoni
hányadát. A tulajdonátruházással járó költségek megfizetését az ajándékozó
vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés
megkötésére.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
7./ Szociális ügyek
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.

8./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: A téli közfoglalkoztatás novemberben indul.
Önkormányzatunknak 17 főt kell foglalkoztatnia.
Sok az étkezésre még használható vágott burgonya, ezt kiosztjuk a faluban. A biokertészetből
származó bevétel lassan eléri a tavalyi árbevétel összegét.
A falumegújítási pályázat megvalósítása jól halad, az aszfaltozás van még hátra. A vállalkozó
a munkát előreláthatólag még a hónap folyamán befejezi.
Az átalakult mozgókönyvtári támogatásból nettó 70 eFt összeget kapunk, amiből két
könyvespolcot, egy asztalt és egy széket fogunk beszerezni.
Megjelent az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet, amelynek alapján szociális célú tűzifavásárláshoz
igényelhető támogatás. Kemény lombos fafajta beszerzésének támogatására adhatunk be
támogatási igényt. A támogatás összege Kistolmács esetében 13000,- Ft/erdei m3+áfa,
önrészként pedig 1000,- Ft/erdei m3+áfa összeget kell vállalnunk. A jogszabály szerint a
2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga
alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhetünk. Településünkön sok a
rászoruló, ezért javaslom a támogatási igény benyújtását. Kérem, aki egyetért azzal, hogy
Kistolmács Község Önkormányzata nyújtson be támogatási igényt az 57/2013. (X. 4.) BM
rendelet alapján szociális célú tűzifa vásárlásához kemény lombos fafajta vonatkozásában a
szükséges önrész vállalásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

7

40/2013. (X. 10.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM
rendelet alapján támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifavásárláshoz
kemény lombos fafajta vonatkozásában.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a szociális
tűzifavásárlás céljára benyújtott támogatási igényéhez az 1000,- Ft/erdei m3+áfa
önrészt biztosítja.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Pusztai Klára pénzügyi ügyintéző
Birkás Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel
több napirendi pontunk nincs, az ülést 16,15 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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