Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott
rendes üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Erdélyi Zoltán, Mihálicz Lajos és Tóth Istvánné
képviselők
Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester
Meghívottként megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális
osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi 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 4 tagja az
ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a
módosítással, hogy 4. napirendi pontnak vegyük fel „Az első és második világháborús
emlékmű felújítására pályázat benyújtása” című napirendet, majd ezt kövesse az „Egyebek”
napirend tárgyalása. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Hulladékkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ A „Kistolmácsért” díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Az első és második világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az előterjesztés
ismertetésére.
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Magyarország 2014. évi központi költségvetését az
Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvénnyel alkotta meg, amelynek figyelembe vételével
került összeállításra Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezete.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege mindösszesen 91404 eFt. Az állami
hozzájárulások összege 17617576,- Ft, de ezen kívül még a bevételek között szerepelnek az
intézményi működési bevételek, a közhatalmi bevételek, a beruházások támogatása és az
előző évi pénzmaradvány. Az intézményi működési bevételt 2300 eFt összegben terveztük. A
közhatalmi bevételek közé tartoznak a helyi adók, a gépjárműadó és bizonyos bírságok
önkormányzatnál maradó része. A közhatalmi bevételek meghatározásánál a 2013. évi
teljesült adatokat vettük figyelembe 1550 eFt-tal. Az önkormányzat működési költségvetési
támogatása 17618 eFt, ami az állami támogatás összege. Ez az összeg magában foglalja az
egyéb jövedelempótló támogatás jogcímen kapott 4784 eFt-ot is. Nőttek bizonyos támogatási
összegek, így több pénzt kap az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működtetéséhez, az
egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához, valamint 600 eFt érkezik a
kistelepülések szociális feladatainak támogatásához. Az idei évtől az önkormányzati hivatal
működéséhez nyújtott támogatást közvetlenül a székhely település kapja meg. Az 5. számú
mellékletben látható, hogy a közmunkaprogramok támogatására 15109 eFt-ot kapunk. A
felhalmozási bevételek tervezett összege 45133 eFt, amely a következő négy projekt
megvalósításához kapcsolódó támogatásokat foglalja magában: közmunkaprogram keretében
eszközbeszerzés, vízdiagnosztikai projekt megvalósítása, Művelődési Ház udvar felújítása és
az I. világháborús emlékmű felújítása. A bevételek részét képezi a 8604 eFt összegű
pénzmaradvány, mely működésre és felhalmozásra egyaránt felhasználható.
A kiadásokról. A személyi juttatások között került megtervezésre a falugondnok és a
közfoglalkoztatottak bére, valamint a polgármester és a képviselők tiszteletdíja. A személyi
juttatások előirányzata 15091 eFt-tal kerül be a költségvetésbe. Járulékokra 4075 eFt került
tervezésre. A dologi és az egyéb dologi kiadások összege magasabb a 2013. évinél, mert az
idén sok olyan karbantartási munka elvégzését is tervezi az önkormányzat, amit a dologi
kiadások között kell elszámolni. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzata 6265
eFt, amelynek bizonyos százalékát az államtól vissza lehet igényelni. A beruházási
előirányzatok tartalmazzák a vízdiagnosztikai projekt megvalósítását, a közmunkaprogram
keretében eszközbeszerzést, a Művelődési Ház udvarának felújítását, a ravatalozó és az
emlékmű felújítását. Tartalék is került tervezésre 5846 eFt összegben, amit működési célú
kiadásokra különítettünk el. Felhasználására év közben, a képviselő-testület által eldöntött
módon kerülhet sor. A költségvetésben tervezettek irányszámok, év közben még sok minden
változhat.
Döntést kell hozni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel
kapcsolatban is, amit az előterjesztés tartalmaz. Kistolmács Község Önkormányzata nem
tervez olyan fejlesztési célt, amihez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat
szükségessé és ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Kérdés?
Erdélyi Zoltán képviselő: A pénzmaradvány 8604 eFt?
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Igen, ennyi pénz volt a számlán 2013. december 31-én,
aminek egy része a 2014. január elején a bérek kifizetésének fedezetéül szolgált.
Erdélyi Zoltán képviselő: A Művelődési Ház udvar felújítási pályázat kifizetési kérelme
benyújtásra került?

2

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Egy számla került kifizetésre a
vállalkozónak, amire vonatkozóan a kifizetési kérelmet benyújtottuk. Még több számlát fog a
vállalkozó kiállítani a projekt befejezéséig. A második kifizetett számla esetében március 31ig lehet az újabb kifizetési kérelmet benyújtani.
Birkás Zoltán polgármester: Az idei évben sok mindent szeretnénk a falu érdekében
megvalósítani, ami látszik is a költségvetésből. Úgy fogunk gazdálkodni, hogy a költségvetés
stabil helyzetét fenntartsuk. További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett.
Kérem, aki egyetért az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos határozati javaslat
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
17/2014. (II. 18.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. költségvetési éven
belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és
ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

Megnevezés

Sorszám

tárgyév

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő

2014.év

Adatok ezer Ft-ban
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és
kamat bevétel
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01

1105

1. évben
1105

2. évben
1105

3. évben
1105

02

0

0

0

0

03

0

0

0

0

04

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

05

0

0

0

0

06

0

0

0

0

07
08
09

0
1105
553

0
1105
553

0
1105
553

0
1105
553

10

0

0

0

0

11

0

0

0

0

12

0

0

0

0

13
14
15
16
17

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

18

0

0

0

0

19
20

0
0

0
0

0
0

0
0

21
22
23
24

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

25

0

0

0

0

26

0

0

0

0

27

553

553

553

553

Határidő: féléves és éves beszámoló
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
1/2014. (II. 20.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről a melléklet szerint megalkotja.
2./ Hulladékkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az aljegyzőt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.
Gál Zsuzsanna aljegyző: A képviselő-testület ülésein már többször felmerült a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj esetében a közvetlen lakossági számlázásra történő
áttérés lehetőségének megvizsgálása, mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2013. január 1-jei hatálybalépését követően megszűnt a települési önkormányzatok
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó rendeletalkotási
felhatalmazása. A településen érvényes közszolgáltatási szerződéssel hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást végző Zala-Depo Kft-vel felvettük a kapcsolatot a lakossági számlázásra
történő áttérés ügyében és a szolgáltató a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát
meg is küldte, ami az előterjesztéshez csatolásra került. A szolgáltató által meghatározott, a
lakossági számlázásra történő áttéréshez szükséges feltételeket, mint például a népességnyilvántartási adatok közlése, üres ingatlanok jegyzékének átadása, teljesíteni tudja az
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önkormányzat. A fizetés gyakoriságát illetően a negyedéves díjfizetés kerül bevezetésre. A
lakossági hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés együttes díja 2014. évben 201,- Ft/ürítés +
Áfa. Jelezni szeretném azt is, hogy a települési hulladék összegyűjtésével, elszállításával
kapcsolatban a jogszabályi változások miatt szükségessé vált egy új önkormányzati rendelet
elfogadása a meglévő rendelet helyett. A rendelet tervezetét elkészítettük, de azt előzetesen
egyeztetni szükséges a Zala-Depo Kft-vel is, ezért annak elfogadására ezen az ülésen még
nem kerül sor.
Tóth Istvánné képviselő: Az önkormányzat eddig biztosított kedvezményt a hulladékszállítás
díjából az egyedül élő kistolmácsi lakosoknak. Mi lesz a díjkedvezménnyel?
Gál Zsuzsanna aljegyző: Kedvezményt a települési önkormányzat továbbra is biztosíthat, ezt
a hatályos jogszabályi rendelkezések megengedik. Amennyiben a települési önkormányzat az
ingatlanhasználók bizonyos csoportjainak kedvezményt biztosít, a kedvezményt saját
költségvetéséből kell fedeznie. A kedvezmény nyújtásának részletszabályait és mértékét a
települési önkormányzat rendeletben írhatja elő. Az új rendelet tervezetébe beépítjük a
kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek elfogadásáról a rendelet
megalkotásakor tud a testület dönteni.
Birkás Zoltán polgármester: A közszolgáltató képviselőjével egyeztettem a lakossági
számlázásra való áttérés ügyében, ami most időszerűvé vált. Úgy tűnik, hogy zökkenőmentes
lesz az átállás. Javaslom a közszolgáltatási szerződés módosításának előterjesztés szerinti
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
18/2014. (II. 18.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala-Depo
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel (8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 26.) a település közigazgatási területén keletkező települési szilárd
hulladék rendszeres gyűjtése és elhelyezése tárgyában megkötött közszolgáltatási
szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
3./ A „Kistolmácsért” díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Tóth Istvánné képviselőtársunk javaslata volt a „Kistolmácsért”
díj megalapítása, azért hogy a községért végzett kiemelkedő teljesítményeket jutalmazni tudja
az önkormányzat. Erre azonban csak az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotása után
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van lehetőségünk. A „Kistolmácsért” díj megalapításával a helyi közügyek valamely területén
elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át a településért folytatott kiemelkedő
munka, életmű elismerhetővé válik. A díj adományozásáról szóló rendelet tervezete elkészült,
azt megkaptuk. A „Kistolmácsért” díj lényegében egy oklevélből és egy emlékplakettből áll.
Az emlékplakett kör alakú, rajta lesz a település címere, a „Kistolmácsért” felirat, valamint az
adományozás évszáma. Az emlékplakett terveink szerint díszdobozba helyezve kerül átadásra.
Erdélyi Zoltán képviselő: Támogatom a díj megalapítását, de nem tartom célszerűnek, hogy
minden évben kiadásra kerüljön.
Gál Zsuzsanna aljegyző: Nem kötelező minden évben kiadni, az a mindenkori képviselőtestület döntése, hogy az adott évben kiadja-e a díjat vagy sem.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a „Kistolmácsért” díj alapításáról és adományozásáról
szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
2/2014. (II. 20.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendeletét a „Kistolmácsért” díj alapításáról és adományozásáról a
melléklet szerint megalkotja.
4./ Az első és második világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Időszerű a kápolna melletti hősi emlékmű felújítása. Szükséges
az emlékmű megcsiszolása, a körülötte lévő megsüllyedt térburkolat és a kerítés cseréje.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Van pályázati kiírás az első
világháborús emlékművek felújítására. Az elnyerhető támogatás felső határa 5 millió forint
vissza nem térítendő támogatás. A pályázati kiírás szerint önrészt nem kötelező biztosítani, de
többletpontot jelent, ha önerőt is ad a település. Kedvező, hogy nyertes pályázat esetén
előfinanszírozás van. A kápolna melletti emlékmű felújítására szakvállalkozótól kértünk
árajánlatot, amely szerint az emlékmű és környezetének felújítása 3901309,- Ft + ÁFA
összegbe kerül. Ezen árajánlat alapján kerülhet benyújtásra a pályázat.
Birkás Zoltán polgármester: Az emlékmű és környezetének felújításával újabb településképet
javító beruházást tudnánk magvalósítani, ezért javaslom a pályázat benyújtását. Kérem, aki a
pályázat benyújtásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

6

19/2014. (II. 18.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat keretében
„A kistolmácsi kápolna mellett található első világháborús hősi emlékmű és
környezetének felújítása” című projekt megvalósítására, az alábbi
költségmegoszlásban:
Pályázati támogatás:
Önkormányzat által biztosított forrás:
Projekt költsége:

4.604.662.- Ft
350.000.- Ft
4.954.662.- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester

5./ Egyebek
a) Részvétel a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban
(A határozati javaslat és a csatlakozási szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Megkeresés érkezett a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesülettől, hogy a 2014-2020. közötti Európai Uniós programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a
Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési területének elismerésében vegyen részt
önkormányzatunk. Lényegében arról kellene nyilatkoznunk, hogy továbbra is tagja kívánunk
maradni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesületnek. A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület munkájával elégedettek lehetünk, mindig segítőkészek voltak, megpróbálták a
felmerülő problémákat gyorsan és szakszerűen megoldani. A döntéshez szükséges határozati
javaslat minta és a csatlakozási szándéknyilatkozat is megküldésre került. Javaslom a
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
20/2014. (II. 18.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy
Kistolmács község részt kíván venni a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a
HFS tervezési területének elismerésében.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EMVA
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014. (II. 6.) Közleménye
3. számú mellékletében szereplő csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
b) Észrevételek, tájékoztatások
Birkás Zoltán polgármester: Március hónapban remélhetőleg részesülhetünk abban a
támogatásból, ami a jól gazdálkodó, adósságkonszolidációval nem érintett települések kapnak
az államtól. A támogatás részletei még nem ismertek, erről belügyminiszteri rendelet fog
megjelenni.
A szociális célú tűzifa kiosztásra került, az árát és az önrészt elutaltuk.
A Művelődési Ház udvarának felújításához nyert pályázat első kifizetési kérelmét
benyújtottuk, amire az MVH hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A felhívásban szereplő
hiányosságot határidőben pótolni fogjuk.
A Letenyei Közéleti Egyesület megköszönte a támogatást, amit adtunk nekik.
Erdélyi Zoltán képviselő: A tó partján lévő parkolók rendbetételével mi lesz? Kié a mészkő,
ami ott le van rakva?
Birkás Zoltán polgármester: A mészkő azé a kivitelezőé, aki az utat csinálta. A parkolókat
rendbe fogjuk tenni, a szükséges munkálatokat elvégzi az önkormányzat. További kérdés,
észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést
17,50 órakor bezárom.

K.m.f.
A jegyző megbízásából:
Gál Zsuzsanna
aljegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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