Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. május 7-én 16,00 órakor tartott
rendes nyílt üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Az ülés megnyitásakor jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Erdélyi Zoltán, Mihálicz
Lajos és Tóth Istvánné képviselők
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi 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. Tóth László alpolgármester úr jelezte, hogy késve fog érkezni. Javaslom az
írásban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a meghívó
szerinti 3. napirendi pontot ne tárgyaljuk mai ülésünkön, vegyük le a napirendről, mert a
rendelet tervezetének képviselő-testület általi tárgyalása előtt még egyeztetésre van szükség.
Kérem, aki a javaslatom szerinti módosítással a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ Kistolmácsi Jóléti Víztározó bérleti szerződés jóváhagyása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
6./ Kistolmács 52 hrsz-ú és 70 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
7./ „Kistolmácsért” díj adományozása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
8./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.)
önkormányzati rendelet módosítása
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.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az önkormányzatnak a 2013. évi költségvetését az
államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján még a zárszámadás elfogadása előtt
módosítania kell. A 2013. évi költségvetést a képviselő-testület 2013. év folyamán egyszer
már módosította, akkor a bevételi és a kiadási főösszeg 1095 eFt-tal megemelésre került. A
jelenlegi módosítás a következőket tartalmazza: A központi költségvetésből kapott állami
támogatások többletét a költségvetésben a MÁK által kiközölt összegben kell szerepeltetni.
Az államtól 3353 eFt-tal több támogatást kaptunk a tervezettnél, így a központi
költségvetéssel összefüggő előirányzatot ezzel az összeggel megemeltük. Az intézményi
működési bevételt a teljesítés alapján növeltük 900 eFt-tal. A támogatásértékű bevételek és az
átvett pénzeszközök esetében is növekedtek az előirányzatok. A beruházások elhúzódása
miatt elmaradtak a beruházási támogatások, ezért ennek megfelelően a felhalmozási célú
támogatások bevételi összege csökkentésre került 33103 eFt-tal. Az elmaradt pályázati
támogatások miatt a beruházások, felújítások kiadási előirányzata csökkentésre került 20985
eFt-tal. A tartalék összegét, 5315 eFt-ot is töröltük. Összességében a költségvetés bevételi és
kiadási főösszege 26300 eFt-tal csökkent, a főösszegek a módosítások után 53009 eFt-ra
változtak.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a részletes tájékoztatást. Javaslom Kistolmács Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti módosítását, a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2014. (V. 9.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (V. 9.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
2./ Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Ismét Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt kérem fel az
előterjesztés ismertetésére.
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Megyei
Igazgatósága részére elkészített és határidőre megküldött elszámolás adataira alapozva
készítettem el. Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételeinek
módosított előirányzata 53009 eFt volt, amely 97 %-ra, azaz 51678 eFt-ra teljesült. Az
önkormányzat kiadásai 2013. évben 43074 eFt-ra teljesültek és december 31-én 8604 eFt
volt a bankszámlán.
A bevételek között a legjelentősebb tétel az állami támogatásokból származott 19103617 Ft
összeggel. A közhatalmi bevételek összege 1519 eFt volt, amelynek jelentős részét az
iparűzési adó tette ki. Az intézményi működési bevétel 2300 eFt-ban teljesült, melyből közel
1 millió Ft áruértékesítésből adódott. 27 eFt-ot kapott az önkormányzat termőföld
értékesítésből. A támogatásértékű bevételek jelentős része a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódott, erre a célra 14345 eFt érkezett az állami pénzalapból. 8895 eFt bevétel
származott EU-s forrásból pályázati projekt megvalósítására.
A kiadási oldal 81 %-ban teljesült. Személyi juttatásokra 12607 eFt-ot fordított az
önkormányzat 2013. évben. Közcélú foglalkoztatásra 9327 eFt, a falugondnok bérére 1520
eFt került kifizetésre, a külső személyi juttatások összege pedig 1760 eFt volt. A bérek után
2346 eFt munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adót fizettünk. A dologi kiadások
elmaradtak a tervezettől, 8170 eFt-ra teljesültek. Társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra
5003 eFt-ot fordított az önkormányzat. A tavalyi évben is ezen kiadások körében a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg jelentette a legjelentősebb tételt.
Magas volt a lakásfenntartási támogatásra fordított kiadás is. A szociális juttatásokra
kifizetett összegek az előirányzathoz képest 1,5 millió Ft-tal többre teljesültek.
Támogatásértékű működési kiadásként 4733 eFt-ot, pénzeszköz átadásként 20 eFt-ot
számoltunk el. A felhalmozási kiadások összege 10183 eFt volt. December 31-én 8604 eFt
volt a pénzmaradvány. A pénzmaradvány felosztását a 14. melléklet tartalmazza. A
pénzmaradvány egy részét olyan beruházásokra szeretné fordítani az önkormányzat, amire
nincs pályázati lehetőség, de terveztünk pénzmaradvány felhasználást dologi kiadásokra,
személyi kifizetésekre, valamint a folyósított ellátásokra is. Összességében elmondható, hogy
2013. évben stabil gazdálkodást folytatott az önkormányzat, év végére is stabil volt a
költségvetés.
Tóth László alpolgármester az ülésre 16,25 órakor megérkezett.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Köszöntöm Alpolgármester Urat, aki
megérkezett ülésünkre. Mostantól a képviselő-testület teljes, 5 fős létszámmal folytatja a
munkát. Kérdés a 2013. évi költségvetés zárszámadásához?
Mihálicz Lajos képviselő: Egy 200 m2-es útszakaszt szeretnénk leaszfaltozni, erről szó volt a
költségvetés elfogadásakor. Ennek a költsége benne van a pénzmaradvány felosztásában?
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Igen, a dologi kiadások között.
Erdélyi Zoltán képviselő: A dologi kiadások terhére fedezhető az ároktakarítás is?
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Igen.
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Birkás Zoltán polgármester: További kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom
Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti
megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
4/2014. (V. 9.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (V. 9.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a melléklet
szerint megalkotja.
3./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az éves belső ellenőrzési jelentést megkaptuk. A belső ellenőr a
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tárgyú szabályzatait és azok alkalmazását
vizsgálta.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2012. év végén hagyta jóvá az önkormányzat a 2013. évi belső
ellenőrzési tervét, amelyben egy ellenőrzés, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi szabályzatainak ellenőrzése szerepelt. A belső ellenőr a szabályzatok terén talált
hiányosságokat, amiket pótolni kell. A pénzügyi folyamatok a gyakorlat szempontjából is
megvizsgálásra kerültek. A pénztár működését, a leltározást rendben találta a belső ellenőr, a
kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés területén is alapvetően pozitív
megállapításokat tett, de vannak még tennivalóink. A szabályzatokat aktualizálni kell a
jogszabályi előírások és a gyakorlat alapján.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2013. évben végrehajtott belső ellenőrzés
teljesítéséről szóló éves jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
23/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2013.
évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentést a mellékelt
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
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4./ Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Jegyző Asszonyt kérem meg, hogy ismertesse az előterjesztést
képviselő-testületünkkel.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1jével alakult meg. Jogszabályi változások miatt szükséges az alapító okirat módosítása. A
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az alapítói jogokat mind a négy
települési önkormányzat gyakorolja, ezért mind a négy település képviselő-testületének jóvá
kell hagynia a módosítást. Az alapító okiratba a módosítással beépítésre kerülnek a
kormányzati funkciók a szakfeladatok helyett, töröljük a gazdálkodási besorolásra vonatkozó
rendelkezést, pontosítjuk a foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését, valamint átvezetésre
kerül a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás névváltozása és Zajk Község
Önkormányzata székhely címének megváltozása is.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat előterjesztés szerinti
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
24/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal (8868 Letenye, Kossuth L. u. 10., törzskönyvi
nyilvántartási száma: 812137) költségvetési szerv alapító okiratának módosítására
készített „Alapító okiratot módosító okiratot”, valamint a költségvetési szerv
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti
tartalommal a törzskönyvi bejegyzés napjával való hatályba lépéssel jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
5./ Kistolmácsi Jóléti Víztározó bérleti szerződés jóváhagyása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A szerződést megkaptuk. Lényegében ugyanaz, mint ami 2013.
évben volt.
Tóth László alpolgármester: Miért csak egy évre szerződünk?
Birkás Zoltán polgármester: A Zalaerdő Zrt. ragaszkodik ehhez.
Mihálicz Lajos képviselő: A „b)” alrészletet teljes egészében önkormányzatunk fogja
kaszálni?
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Birkás Zoltán polgármester: Nem. Megegyeztünk ebben a kérdésben az Erdészettel.
Erdélyi Zoltán képviselő: A gátat ki kaszálja?
Birkás Zoltán polgármester: A Zalaerdő Zrt. A falunak érdeke a szerződés megkötése.
Javaslom a bérleti szerződés megkötését, a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
25/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete a Kistolmács 032 hrsz-ú ingatlan b) és c)
alrészletét – kivéve a c) alrészlet területén elhelyezkedő azon földterületet, melyen
Kovács Nikoletta tulajdonában lévő büfé megnevezésű építmény található – továbbá
az a) alrészletből a c) alrészlettel szembeni vízterületet szabadstrand üzemeltetése
céljából bérbe veszi a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól.
A 032 hrsz-ú ingatlan b) és c) alrészletének bérleti díja együttesen 100.000,- Ft +
ÁFA/év.
Az a) alrészletből bérelt területrész bérleti díja a mindenkori éves vízkészlet használati
díj felének megfelelő összeg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
6./ Kistolmács 52 hrsz-ú és 70 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Kistolmács 52 helyrajzi számú és a Kistolmács 70 helyrajzi
számú ingatlanok állami tulajdonban vannak. A Kepe János és a Tóth István féle házakról van
szó. Jó lenne, ha ez a két ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülne, mert ezeket a házakat
szociális bérlakásként tudnánk hasznosítani. Az ingatlanokat, ha megkapjuk őket, 15 évig
nem lehet elidegeníteni, a hasznosításról évente be kell számolni a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felé. Lennének olyan személyek, akik szívesen bérbe vennék a
lakóházakat.
Erdélyi Zoltán képviselő: Csak az alsó, az 52 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati
tulajdonba kérésével értek egyet. Az állagmegóvásra is kell pénz, ami nem csak kaszálásból
és hóeltakarításból áll.
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Birkás Zoltán polgármester: Helyrajzi számonként külön-külön fogunk szavazni a kérdésben.
Kérem, aki a Kistolmács 52 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérésével és
az erről szóló határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
26/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő
Kistolmács Fő u. 8. szám alatti 52 helyrajzi számon felvett, kivett, lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű, 3535 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
1. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pont (lakás- és
helyiséggazdálkodás) és 10. pont (a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és bérlakásként kívánja használni a hajléktalanná válás megelőzésére, a
szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése céljára
szándékozik felhasználni.
2. Kistolmács Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését.
3. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi /
Natura 2000) védettség alatt.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kistolmács Fő u. 8.
szám alatti, 52 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kistolmács Fő u. 8.
szám alatti, 52 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Simonyai Imre műszaki osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a Kistolmács 70 helyrajzi számú ingatlan
önkormányzati tulajdonba kérésével és az erről szóló határozati javaslat elfogadásával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot
hozta:
27/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) lévő
Kistolmács Fő u. 28. szám alatti 70 helyrajzi számon felvett, kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 4507 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
1. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pont (lakás- és
helyiséggazdálkodás) és 10. pont (a területén hajléktalanná vált személyek
ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás
megelőzésének biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és bérlakásként kívánja használni a hajléktalanná válás megelőzésére, a
szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése céljára
szándékozik felhasználni.
2. Kistolmács Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését.
3. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi /
Natura 2000) védettség alatt.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kistolmács Fő u.
28. szám alatti, 70 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kistolmács Fő u.
28. szám alatti, 70 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Simonyai Imre műszaki osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
7./ „Kistolmácsért” díj adományozása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt, amelyről a jegyzőkönyv külön került
felvételre.
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8./ Egyebek
a) Együttműködési megállapodás kötése eszközök (aljnövényzet-tisztítók) beszerzésére
(Az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Többször említettem már képviselő-testületi ülésen, hogy a
Lispeszentadorján Község Önkormányzata által benyújtott és megnyert „Katasztrófavédelmi
eszközök beszerzése térségi együttműködés keretében” című pályázatból 3 db fűkaszát kap
önkormányzatunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Lispeszentadorján Község Önkormányzata pályázott a
LEADER keretében gépbeszerzésre. A pályázatban együttműködő partnerek voltak többek
között Kistolmács és Zajk települések is. Utófinanszírozott a pályázat, ezért a beszerzés
költségét meg kell előlegezni. A pénz átutalása érdekében együttműködési megállapodást kell
kötni. A gépbeszerzés nettó értékét kölcsönadja Kistolmács és Zajk Lispeszentadorjánnak, az
ÁFA összegét a pályázat keretében nem finanszírozzák, az az önkormányzatokat terheli. A
kölcsönt Lispeszentadorjánnak a támogatás számlájára való megérkezését követő 15 napon
belül vissza kell utalnia, ha ezt késedelmesen teszi meg, akkor késedelmi kamatot kell
fizetnie. A pályázó akkor is köteles a nettó vételárat a pályázat végelszámolásától számított 15
napon belül az együttműködő partnereknek visszafizetni, ha neki felróható okból tagadják
meg a támogatás, vagy annak részének kifizetését. Az együttműködési megállapodást a
képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, el kell fogadnia. Felmerült annak a lehetősége, hogy
Zajk nem tudja a rá eső beszerzés költségét megelőlegezni. Ebben az esetben szóba jöhet,
hogy Kistolmáccsal kössön Zajk kölcsönszerződést.
Birkás Zoltán polgármester: A gépekre szükségünk van, ezért javaslom az együttműködési
megállapodás elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
29/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások keretében
„Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése térségi együttműködés keretében” című
pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében a melléklet szerinti
együttműködési megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
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az

együttműködési

b) Együttműködési megállapodás kötése „Közbiztonság javítását szolgáló kamerarendszer
kiépítése” című projekt megvalósítására
(Az együttműködési megállapodás tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Bázakerettye és Térsége Polgárőr Egyesület által beadott és
megnyert „Közbiztonság javítását szolgáló kamerarendszer kiépítése” című pályázat
megvalósítása érdekében is meg kell előlegeznünk a kamerák árát. Ez a projekt már a vége
felé jár, a megnyert kamerák egy részét már fel is helyezték, a másik rész felszerelése pedig
folyamatban van. A számlák kifizetéséhez és a kifizetési kérelem benyújtásához szükséges,
hogy a pályázatból a Kistolmácsra eső összeget átutaljuk a pályázó Polgárőr Egyesület
részére. Ez a pályázat 100 %-ban finanszírozott, így itt az ÁFA sem terheli az
önkormányzatot. Az 1105854 Ft a 2014. évi költségvetés községgazdálkodási előirányzata
terhére átutalható. Az együttműködési megállapodás tervezetét megkaptuk, javaslom az
elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
30/2014. (V. 7.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbiztonság
javítását szolgáló kamerarendszer kiépítése” című nyertes projekt
megvalósítása érdekében a melléklet szerinti együttműködési megállapodást
elfogadja.
2. A Képviselő-testület az utófinanszírozott projekt megvalósítása céljából
megelőlegezendő, Kistolmács településre jutó bruttó 1 105 854,- Ft összeget a
2014. évi költségvetés községgazdálkodási előirányzata terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
c) Bejelentések, tájékoztatások
Birkás Zoltán polgármester: Április 30-án a Zalaerdő Zrt. országos horgászversenyt szervezett
a kistolmácsi tavon. Sok halat fogtak. A Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója megköszönte
önkormányzatunk segítségét a program lebonyolításában.
A vízbázis projekt valamennyi kútját megfúrták. Három kutat hagynak meg, a többit lezárják.
4 db kamerára pályáztunk a Belügyminisztériumhoz. 2 db kamerát a kápolna mellé, 1 db
kamerát a hegyi út elágazójához, 1 db-ot pedig a Művelődési Házhoz tennénk fel. A BM
pályázat 100 %-ban finanszírozott. Ha nyerünk ezen a pályázaton, akkor 11 db kamera lesz a
településen.
Az áramdíjból 2015. évre 5 % kedvezményt adna az E.on.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Nem mindenre ad kedvezményt és két évre kellene szerződni.
Nem javaslom leszerződni az E.on-nal, várjuk meg az őszt, versenyeztessük meg az
árambeszerzést.
Birkás Zoltán polgármester: Ősszel visszatérünk a kérdésre. A mulcsózóért május 9-én
megyünk.
A könyvtári támogatásból 2 db könyvespolcot, 1 db hírlapos szekrényt és 2 db széket
szereztünk be.
A Művelődési Ház villanyszerelésére is gondolnunk kell, mert vannak problémák.
A 17,00 órás buszjáratot visszakapjuk, ez hétközbeni járat.
Jelen pillanatban 6 főt foglalkoztat az önkormányzat a biokertészetben.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Több kérelem érkezett a rendezési terv módosítására. Tóth
László azért kéri a rendezési terv módosítását, mert a Fő u. 7. szám alatti épületbővítés nem
lehetséges, ugyanis az építési határvonal kettévágja a telket. Tóth Zsolt azt kifogásolja, hogy a
Kistolmács 027/13 helyrajzi számú ingatlan jelenleg üdülőövezetbe tartozik, szeretné, ha
mezőgazdasági terület lenne. A Kistolmács 179 helyrajzi számú ingatlan távlatban
beépíthetőnek van minősítve, itt erdőgazdálkodási célú erdő minősítést látna jónak Tóth úr.
Kéri azt is, hogy a Kistolmács 89 helyrajzi számú ingatlan mezőgazdasági vagy falusias
lakóterület övezetbe legyen besorolva. A Zalaerdő Zrt. a horgásztanya kialakítása érdekében
javasolja a rendezési terv módosítását. A kérelmek kapcsán árajánlatot kértünk a Hübner
Tervező Irodától, akik a rendezési terv felülvizsgálatát 762 eFt-ért vállalnák. Átfogó
felülvizsgálatról lenne szó.
Birkás Zoltán polgármester: Az ajánlati ár magasnak tűnik. További árajánlatokat kell kérni a
felülvizsgálat elvégzésére. Ha azok meglesznek, visszatérünk a témára.
A falumegújítási pályázatnál a második kifizetés is megtörtént. A pályázat megvalósításából
már csak az akadálymentesítés van hátra.
További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk
nincs, az ülést 18,10 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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