Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács községben 2013. december 16-án 17,30 órakor tartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Erdélyi Zoltán,
Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők, valamint 10 fő állampolgár
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és
építéshatósági osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit idei közmeghallgatásunkon.
Először is törvényi kötelezettségünknek tennék eleget, mely szerint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja
értelmében évente egyszer tájékoztatjuk a lakosságot Kistolmács község környezeti
állapotáról. A bővebb írásos anyag megtalálható önkormányzatunk hirdetőtábláján és
honlapján, azonban néhány dolgot kiemelnék.
Kistolmácson jelentős földfelszínt szennyező objektumok nincsenek. A földfelszín károsítása
elsősorban a mezőgazdaságból és a kommunális szennyezésből származik. Jelentős
légszennyező forrás sincs. A meglévő légszennyezés a fával történő tüzelésből adódik. A
felszíni és a felszín alatti vizek minősége jó, azonban a kommunális szennyvíz a
szennyvízcsatorna rendszer hiánya miatt a vizek minőségét jelentősen veszélyezteti.
Kistolmácson az önkormányzati utak és a közművek állapota jó, a járdák és az önkormányzati
épületek állapota viszont rossz. Legrosszabb állapotban a Polgármesteri Hivatal épülete van.
A Művelődési Házat felújítottuk, de a többi épületünk felújítása is indokolt volna. Az állami
utak és vízelvezető árkok állapota rossz. A legnagyobb problémát az erdőgazdasági
szállításból adódó terhelés okozza.
A településen helyi védett természetvédelmi terület nincs, a Natura 2000-es hálózat sem érinti
Kistolmácsot. A település tájszerkezetének legjelentősebb hányadát az erdők teszik ki.
Gazdag a flóra és a fauna.
A települési szilárd hulladék gyűjtését és szállítását a Zala-Depo Kft. végzi. 1 db
hulladékgyűjtő sziget található a településen, ahol az üveg, a papír, a műanyag és a fém
hulladék gyűjtése szelektíven megoldható. A település tisztántartása érdekében az
önkormányzat közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak bevonásával rendszeresen
gyűjti a közterületen elhagyott hulladékot.
A községben jelentős zaj- és rezgés terhelőforrás nincs. A közlekedésből származó
zajkibocsátás közepes.
A környezet állapotának jövőbeni javulását a környezeti neveléssel, szemléletformálással
lehet elősegíteni. Ebben segítséget nyújthatnak az oktatási intézmények, a nemzeti park és a
civil szervezetek is.
Most pedig rátérek az önkormányzati munka ismertetésére. Az elmúlt évben pályázatot
nyújtottunk be a Művelődési Ház udvarának, északi és utcafronti kerítésének felújítására,
mozgáskorlátozotti feljáró építésére és az esővíz elvezetésének megoldására. A pályázat
sikeres volt, a munkálatok 50 – 60 %-ban készen vannak. Terveink szerint a beruházás 2014.
első félévében befejeződik és a Falunapon fel is tudjuk avatni.
Felújításra kerültek a hegyi utak. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött és
kétkezi munkával segített a hegyi út betonozásában. A közmunkások kiárkolták a beton út
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melletti árkot. Tóth Jenő bácsi kerítése mellett kiárkoltattam, hogy a zátói csapadékvíz ne
menjen be az udvarába, mivel a szántás felülete magasabb a kerítésénél.
A tó környékén folyamatosan karban tartottuk a padokat, asztalokat és a fafaragásokat. Sajnos
egyre több pad és asztal szorul pótlásra.
A tóhoz kapcsolódóan a Zalaerdő Zrt-vel sikerült megegyeznünk a bérleti díjban és a
vízdíjban.
Ebben az évben is osztottunk fát a szociálisan rászorultaknak.
Az év folyamán 16 embernek biztosítottunk munkát a közfoglalkoztatás keretében. Jelenleg
13 fő dolgozik ebben a rendszerben. Tisztában vagyok vele, hogy a 49000,- Ft nem túl sok, de
lényegesen több annál a 22800,- Ft-nál, amit akkor kapnának, ha otthon lennének. Akik
dolgoznak és van gyerekük, a családi kedvezménnyel együtt már 61500,- Ft-ot vihetnek haza.
Ez összehasonlítva a környéken lévő nagy munkáltatók – mint az OWI Zala Bt. és a Müller –
által nyújtott jövedelmekkel, nem is olyan rossz, ha figyelembe vesszük azt is, hogy nem kell
két műszakba járni és utazni. Azt is tudni kell, hogy nem nagyon érdekli némelyik
közmunkást a munka. Az a fontos, hogy elteljen valahogy a munkaidő. Ezzel nem akarok
általánosítani, de vannak olyan emberek is, akik visszahúzzák a teljesítményt.
A Start mezőgazdasági közmunkaprogram keretében 4 fő kapott mezőgazdasági képzést.
Borsfára hordtuk őket iskolába. November 19-én valamennyien sikeres vizsgát tettek.
Az elmúlt 8 hónapban településünk közbiztonsága sajnos negatív irányba mozdult. Betörések,
lopások nehezítették meg mindennapjainkat. Az elmúlt 10 évben nem volt ennyi
bűncselekmény, mint ebben az évben. Emiatt már 5 kamera került felszerelésre a községben.
December elején helyeztünk fel 2 kamerát a kápolnára. Az új kamerákkal a településre bejövő
utat, a hegyi utat, valamint a kápolna környékét tudjuk ellenőrizni.
Biokertészetünkben 23 fajta növényt termesztettünk, a bevételünk 958462,- Ft volt. Az idei
árbevételünk 400000,- Ft-tal több a tavalyi évinél.
A nyár elején a virágos ládákba a kertészetben nevelt virágokat ültettük, sőt még Letenyének,
Murarátkának és Zajknak is adtunk belőle.
2013-ban is mind az 5 rendezvényünket sikeresen megtartottuk.
A Falunapon avattuk fel az elhunyt motorosok emlékműve melletti kopjafát és paravánokat.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott bennünket a sikeres Falunap
szervezésében és lebonyolításában.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2014. évi terveink a következők: A Művelődési Ház projektet
szeretnénk befejezni. A temetőben szeretnénk felújítani a ravatalozót és a kerítést, valamint
kivágni a fenyőfákat. Tervezzük a Kemping, illetve a strand területén lévő padok és asztalok
javítását, szükség szerinti cseréjét. Játszóteret kívánunk kialakítani a Kemping területén. A
traktorhoz fűnyíró adapter beszerzése is szerepel a terveink között. Továbbra is szükségesnek
tartjuk a szociális célú tűzifa támogatás biztosítását a rászorulóknak.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
(A település környezeti állapotáról szóló lakossági tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Tóth Jenő: A homokbánya melletti árkot géppel ki kellene árkolni.
Birkás Zoltán polgármester: Tervbe vettük és amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik,
úgy végre fogjuk hajtani a szükséges munkálatokat. További kérdés, hozzászólás, javaslat?
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Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több hozzászólás nincs, a közmeghallgatást 18,00
órakor bezárom. Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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