Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. december 5-én 15,00 órakor tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők
Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester és 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 3 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai
ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Kanizsai Dorottya Kórház kérelme
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Szociális ügyek
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem dr. Keresztesi Tímea jegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Kistolmács Község Önkormányzata szociális célú
tűzifavásárláshoz benyújtott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült, a
belügyminiszter 363880,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg. A támogatás
22 erdei m3 kemény lombos tűzifa vásárlására használható fel. A támogatás mértéke 13000,Ft/erdei m3+áfa, amit 1000,- Ft/erdei m3+áfa önrésszel kell még az önkormányzatnak
kiegészítenie. Az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet előírásai szerint a támogatásban részesített
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települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az
igénylés részletes feltételeit. A rendelet tervezete elkészült, azt a képviselők megkapták. A
rendelet tervezete tartalmazza, hogy milyen feltételeknek kell a kérelmezőnek megfelelni a
támogatás megállapításához. A jövedelmi helyzet és egyéb egészségügyi okok, például
rokkantság, fogyatékosság határozzák meg a szociális rászorultságot. A BM rendeletben
foglalt ellátásokban részesülőket az elbírálás során előnyben kell részesíteni, ez a rendeletben
is rögzítve lesz. A kérelmeket 2014. január 15-ig lehet benyújtani, az elbírálásról a képviselőtestület dönt 2014. január 31-ig. A tűzifa házhoz szállításáról az önkormányzatnak kell
gondoskodnia. Tűzifa csak a támogatott keret terhére adható, többletforrást az önkormányzat
nem biztosít. A településen meghirdetésre kerül a tűzifa támogatás igénylésének módja.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel a rendelet
tervezethez? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
5/2013. (XII. 10.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2013. (XII. 10.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a
melléklet szerint megalkotja.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jelezni szeretném, hogy a testületnek döntenie kell arról is,
hogy kitől szerzi be a fát és fel kell hatalmaznia a polgármestert a szállítási szerződés
aláírására.
Birkás Zoltán polgármester: A Zalaerdő Zrt-vel vettem fel a kapcsolatot a kemény lombos
tűzifa beszerzése céljából. A fa ára 14000, - Ft/erdei m3+áfa, tehát megfelelő. Mind az ár,
mind a szállítás szempontjából az a legjobb, ha a Zalaerdő Zrt-vel kötünk szerződést. A
kiszállítást önkormányzatunk meg tudja oldani, azzal nem lesz gond. Kérem, aki egyetért
azzal, hogy a Zalaerdő Zrt-től kerüljön beszerzésre a 22 erdei m3 szociális célú tűzifa és
felhatalmaz a szállítási szerződés aláírására, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
47/2013. (XII. 5.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Zalaerdő Zrt-től (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) kerüljön beszerzésre a 22
erdei m3 szociális célú tűzifa 14000,- Ft/erdei m3+áfa áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Simonyai Imre műszaki osztályvezető
2./ Kanizsai Dorottya Kórház kérelme
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A Kanizsai Dorottya Kórház levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgató Főorvosának levelét
elolvashattuk. A Kanizsai Dorottya Kórház, illetve a hozzá tartozó ellátási terület jelenleg a
Nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, amelynek központja Győr. A Kórház azt szeretné, hogy a
Dél-dunántúli egészségügyi régióhoz kerüljön átsorolásra. A régióváltáshoz kérik
önkormányzatunk támogatását is. Jobb a közlekedés Kaposvár és Pécs felé, mint Győrbe,
ezért javaslom, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház kérelmét támogassa önkormányzatunk.
Kérem, aki egyetért azzal, hogy Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogassa a Kanizsai Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való
csatlakozását, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
48/2013. (XII. 5.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kanizsai
Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozását.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kanizsai Dorottya
Kórház Főigazgató Főorvosát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
3./ Szociális ügyek
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.
4./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: A Művelődési Ház udvarán az aszfaltozási munkák elkészültek.
A községbe bevezető úton is folynak az útfelújítási munkák, aminek nagyon örülünk.
Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs,
az ülést 15,50 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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