Jegyzőkönyv

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. december 16-án 16,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Erdélyi Zoltán,
Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné képviselők
Meghívottként megjelent: Vitovszki János őrsparancsnok, Tóth István körzeti megbízott, dr.
Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk
meg mai ülésünkön azzal a módosítással, hogy a 3. napirendi pont címében a „Beszámoló”
szó „Tájékoztató”-ra változzon. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Rendőrség 2013. évi beszámolója
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Tájékoztató a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
6./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1./ Rendőrség 2013. évi beszámolója
Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok
(A rendőrségi beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Birkás Zoltán polgármester: Felkérem Vitovszki János őrsparancsnok urat a beszámoló
megtartására.
Vitovszki János őrsparancsnok: Az őrs illetékességi területén csökkent a bűncselekmények
száma, de az összes bűncselekményen belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya nőtt a
lopások miatt. Jogszabályváltozás is növelte a vagyon elleni cselekmények számát. Az írásos
beszámoló 6-7. oldalán felsorolásra kerültek az őrs illetékességi területén lévő települések
bűnügyi adatai. Kistolmácson a 2012. évhez képest jelentősen nőtt a bűncselekmények száma,
tavaly 2 eset, 2013. október 31-ig 8 eset jutott tudomásra és a vagyon elleni bűncselekmények
aránya magasabb. A tárgyidőszakban 9 büntetőeljárást fejeztünk be, amelyekből 2 esetben
vádemelési javaslatot tettünk, 2 esetben nyomozás megszüntetésre került sor bűncselekmény
hiányában, 5 esetben az ismeretlen elkövető kilétét nem sikerült megállapítanunk, ezért a
nyomozást felfüggesztettük. A településen elkövetett és tudomásra jutott bűncselekmények
területi megoszlását tekintve a Fő utca, a Béke utca és a Petőfi utca volt leginkább érintve a
bűncselekmények terén. Egy esetben helyszíni bírságot szabtunk ki lopás miatt. A település
közlekedésbiztonsági helyzete a számokat tekintve jó. Veszélyes lehet a jó út, mert
gyorsabban haladnak rajta az autók. Az idei évben Kistolmács területén nem volt közlekedési
baleset, a nyári időszak is baleset nélkül telt el. Összességében romlott a településen a
bűnügyi helyzet, de olyan cselekmény, ami a lakosság nyugalmát súlyosan zavarta volna, nem
volt. A falopások elszaporodásának veszélye fennáll a téli időszakban. A csendháborítások
ügyében el szeretném mondani, hogy bejelentés alapján tudunk csak kijönni. Kell egy
kívülálló személy is, akit zavarnak a hangos dolgok, mert a bizonyításhoz a rendőr egyedül
nem elég, a rendőrt is tanúnak szokták megidézni az ilyen ügyekben. Két járőr dolgozik a
területen, a körzeti megbízottak nagyon leterheltek, ezért nem mindig tudnak területen lenni,
de célzott ellenőrzésekben részt vesznek. Változás történt a rendőrség működésében 2013.
november 1-től. Az egységes segélyhívó rendszer kialakítása egyik elemeként az ügyeletek,
amelyek a közterületi szolgálat végrehajtását irányították, a kapitányságokról a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányságra kerültek áthelyezésre, ott egy egységes és modern technikával
felszerelt Tevékenység Irányítási Központ került kialakításra. E központ fogadja a
segélyhívásokat és irányítja a helyszínre a szükséges rendőri erőt. A tevékenység irányítás
hatékonysága miatt már most is célszerűbb az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es
telefonszámon a bejelentéseket megtenni, mivel az ügyeletes tisztek irányításával kerül sor az
intézkedések végrehajtására. Köszönöm a figyelmüket.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Szeretném, ha többet járnának a
rendőrök Kistolmácsra. A rendőri jelenléttel elejét tudjuk venni a falopásoknak. Ha két rendőr
jön, az jó, mert sokszor fenyegetőznek az elkövetők.
Vitovszki János őrsparancsnok: A falopásokra ügyelünk, de 28 településünk van. Ha az
önkormányzat tudja, hogy van olyan ember a faluban, akinek nincs tüzelője, az önkormányzat
talán tud neki fát adni. Az lenne az ideális, ha lenne közterület felügyelet.
Birkás Zoltán polgármester: Két új térfigyelő kamera került felhelyezésre a templom
környékére. A kamerarendszer központja Bázakerettyén van.
Vitovszki János őrsparancsnok: Az lenne a jó, ha a felvételeket közterület felügyelő tudná
nézni és tudna reagálni. A kameráknak lehet visszatartó ereje, de ha mégis bekövetkezik a
bűncselekmény, akkor a bizonyításhoz jól jöhetnek a felvételek.
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Birkás Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Javaslom a község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
51/2013. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem fel a téma ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2014. január 1-jétől változnak a szociális törvény rendelkezései.
Az eddig nyújtott segélyekre bevezetésre kerül egy gyűjtőnév, az önkormányzati segély
elnevezés. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
kerül összevonásra önkormányzati segély néven. Az önkormányzati segély nyújtható eseti
jelleggel és havonta folyamatosan is. Ha az önkormányzati segély az elhunyt eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulás címén kerül megállapításra, akkor a segély összege nem lehet
kevesebb, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. Az
önkormányzati segély esetében 15 napra csökken az ügyintézési határidő, ezért hatáskör
átruházás lenne célszerű. A legjobb megoldás az, ha az önkormányzati segéllyel, a
méltányossági ápolási díjjal és a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos hatáskörök a
polgármesterre kerülnek átruházásra, mert a testület nem tud hetente ülésezni. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítása továbbra is képviselőtestületi hatáskörben marad. A segélykérelmeket a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalba
kell benyújtani. A rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a
lakásfenntartási támogatás esetében nem lesz változás, az ezekkel kapcsolatos hatáskörök a
törvényi előírás szerint továbbra is a jegyzőnél maradnak. Az új rendelet tervezetében
pontosításra került az elfogadható igazolások köre is, leírtuk, hogy bankszámla kivonat és
elektronikus bankszámla kivonat is elfogadható, ha abból a juttatás jogcíme és jogosultja
egyértelműen megállapítható. A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
Birkás Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés
szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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6/2013. (XII. 20.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról a melléklet szerint megalkotja.

3./ Tájékoztató a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az előterjesztést a képviselők megismerhették. A tájékoztatóban
fel van sorolva, hogy milyen helyi adók vannak, és mennyit fizettek be az adóalanyok
november 30-ig.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A tájékoztatóban szereplő számok változtak, mert november 30.
napját követően történtek befizetések a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó esetében.
Hatékony a gépjárműadó behajtása, mert az autók forgalomból történő kivonása után az
adósok rendezni szokták az elmaradásokat. Az iparűzési adónál és a gépjárműadónál van még
hátralék, ezért a behajtásokat folytatni fogjuk. Az év vége felé is sokan szokták az
adótartozásaikat rendezni. A behajtások ott kevésbé hatékonyak, ahol felszámolás alatt áll a
vállalkozás.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a 2013. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról
szóló tájékoztató elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
52/2013. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

évi

4./ Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Jegyző asszonyt kérem fel, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Jogszabályi kötelezettség, hogy a képviselő-testületnek az
önkormányzat következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét december 31-ig el kell
fogadnia. 2014. évre a vízbázis diagnosztikai projekt ellenőrzését javaslom. A
szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés nyomon fogja követni a fejlesztés megvalósulását a
támogatás igénylésétől az elszámolásig.
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Birkás Zoltán polgármester: Javaslom az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének
előterjesztés szerinti jóváhagyását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
53/2013. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

5./ A települési szilárd hulladék összegyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés
módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Zala-Depo Kft-vel van közszolgáltatási szerződésünk a
települési szilárd hulladék elszállítására. A közszolgáltatási szerződés 2017. május 31-ig
érvényes.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Zala-Depo Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2013. évi
módosítása elhúzódott. Egyenlőre még a Zala-Depo Kft-vel van kapcsolatunk, de ez
változhat, mivel január 1-jétől csak nonprofit szervezet végezhet ilyen tevékenységet. A ZalaDepo Kft. megmarad, de Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozott egy
nonprofit társaságot is. Volt arról is szó, hogy a hulladékszállítási díjat a szolgáltató
közvetlenül a lakosságtól szedje be. Ennek a bevezetése a települési szilárd hulladék
összegyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását igényli. Ha a lakosság közvetlenül
a szolgáltatónak fizeti meg a közszolgáltatási díjat, akkor az adminisztráció nem az
önkormányzatot fogja terhelni.
Erdélyi Zoltán képviselő: Ha áttérünk a közvetlen lakossági számlázásra, akkor a lakosság a
hulladék elszállításáért annyit fizet, mint eddig?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Igen. A lakosság a váltásból semmit nem fog érezni, csak nem
az önkormányzatnak, hanem a szolgáltatónak fizet közvetlenül.
Birkás Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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54/2013. (XII. 16.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala-Depo
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel a szilárd hulladék gyűjtése
és elhelyezése tárgyában megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződés módosítás aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hulladékszállítási díj tekintetében
a közvetlen lakossági számlázásra való áttérés lehetőségének bevezetése
érdekében a szükséges rendelet módosítást készítse elő.
Határidő: közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására azonnal
rendelet-tervezet elkészítésére 2014. január 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Dr. Keresztesi Tímea jegyző

6./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: Két nagy rendezvényünk volt a közelmúltban. A Mikulás nap és
az Idősek napja is jól sikerült. Kérem a képviselőket, ha idejük engedi, jöjjenek el az
önkormányzat által szervezett programokra.
A mozgókönyvtári támogatásból beszerzésre került 2 db könyvespolc, 1 db kihúzható asztal
és 1 db szék.
A hegyi út javításához vitettünk fel mészkövet.
A mai nap a temetőben a veszélyes fák kivágásra kerültek. Kérdés, észrevétel?
Erdélyi Zoltán képviselő: A tó partján lévő fűzfák nem túl szépek, gondozásra szorulnak.
Birkás Zoltán polgármester: A terület kezelője, a Zalaerdő Zrt. felé jeleztem a problémát, de
azt a választ kaptam, hogy nincs kapacitásuk a fűzfák metszésére. További kérdés, észrevétel?
Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17,20 órakor
bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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