Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 11,00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Mihálicz Lajos és
Tóth Istvánné képviselők
Igazoltan maradt távol: 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 4 tagja az
ülésen megjelent.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2014. évi kiegészítő támogatásra („MÜKI”)
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
3./ Zala Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2014. évi kiegészítő támogatásra („MÜKI”)
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Lehetőség van támogatási kérelem benyújtására az önkormányzat
működőképességének megőrzése érdekében.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A korábbi „ÖNHIKI” támogatást váltotta fel ez a támogatási
forma, amit rövidítve „MÜKI”-nek hívnak. Szeptember 30-ig lehet az igénylést benyújtani és
december 20-ig döntenek a kérelemről. Kistolmács nem igényelt még ilyen jellegű segítséget,
de az önkormányzat feladatainak megvalósításához kellenek a források. Az igénylésnek nem
feltétele a kifizetetlen számlák léte. A működőképességet veszélyeztető helyzet tág fogalom,
sok minden belefér.
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Birkás Zoltán polgármester: Sok pénz kell a település működtetéséhez, a pályázatok
megvalósításához. Minden forint jól jön feladataink megoldásához. Bízunk benne, hogy
pályázatunk sikeres lesz és kapunk támogatást. Javaslom a rendkívüli támogatás iránti igény
benyújtását, a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
39/2014. (VIII. 28.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú melléklet 1.
pont IV. alpontja és a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról
és rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet
1. § (1) bekezdése alapján rendkívüli támogatás iránti igényt nyújt be
működőképességének megőrzése érdekében.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
2./ Helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A napirendi pont előadója Jegyző Asszony, ezért felkérem az
előterjesztés ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a települési
önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16,00 óráig kell
megválasztania. Kistolmácson egy szavazókör működik, ezért a képviselő-testületnek 5 tagot
és legalább 2 póttagot kell választania a helyi választási bizottságba. A helyi választási
bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár lehet választott tagja, póttagja. A bizottság tagjainak, póttagjainak személyére
a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, az indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be. A határozati javaslatban feltüntetett, helyi választási bizottsági tagoknak és
póttagoknak javasolt személyek megfelelnek a helyi választási bizottság választott tagjaira,
póttagjaira vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a településen lakcímmel rendelkeznek,
szerepelnek a központi névjegyzékben és velük szemben nyilatkozatuk alapján
összeférhetetlenségi ok sem áll fenn. Amennyiben a helyi választási bizottság tagjainak,
póttagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, úgy a helyi választási bizottság
tagjait, póttagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási
bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel bízza meg. Azért, hogy ez a helyzet ne álljon elő,
kérem, a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a határozati javaslat szerint
megválasztani szíveskedjenek.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak
megválasztását a határozati javaslat szerint. Kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
40/2014. (VIII. 28.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján Kistolmács Község
Helyi Választási Bizottságába
a) a Helyi Választási Bizottság tagjának
Bogdán Zsolt
8868 Kistolmács, Hegyi utca 6.
Erdős József
8868 Kistolmács, Béke utca 15.
Lancz Erika
8868 Kistolmács, Petőfi Sándor utca 23.
Lábodi Attila
8868 Kistolmács, Fő utca 11.
Tóth Magdolna Mária
8868 Kistolmács, Fő utca 77.
szám alatti lakosokat megválasztja,
b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának
1. Orsós Éva
8868 Kistolmács, Fő utca 45.
2. Orsos Zsuzsanna
8868 Kistolmács, Fő utca 63.
szám alatti lakosokat megválasztja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Kistolmács Község Helyi
Választási Bizottsága megválasztott tagjainak, póttagjainak vonatkozásában az
eskü- vagy fogadalomtétel megszervezéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
3./ Zala Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának levele és a határozati javaslat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
javaslatokat fogalmazott meg a képviselő-testületek számára. Kormánymegbízott úr levelét
megkaptuk, azokat mindenki átolvashatta. A sportról a mi önkormányzatunknak rendeletet
nem kötelező alkotni, közművelődési intézményt nem tartunk fenn, más önkormányzati
intézményünk sincs, amely szabadidős létesítményt tart fenn, ezért a rendelet, illetve
szervezeti és működési szabályzat módosítása esetünkben nem releváns. A Műszaki Osztály
munkatársaival felmértük a közterületen elhelyezett játszó- és sporteszközök műszaki
állapotát. A felmérés során egy olyan eszközt találtunk, amely potenciális veszélyforrás lehet.
A tó partján van egy fahinta, ami korhadásnak indult. Ezt az eszközt a közmunkások
bevonásával haladéktalanul elbontjuk, ezt a veszélyforrást megszüntetjük. Ha esetleg
valamely másik eszköz műszaki állapotában is romlás következik be, úgy az önkormányzat a
javaslatban foglalt intézkedéseket, mint például nyilvánosság előli elzárás, illetve
veszélyességre figyelmet felhívó jelzés kihelyezése, megteszi. A kormányhivatali javaslat
megtárgyalása tárgyában készült határozati javaslat is, amit megkaptunk. Az elmondottak
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alapján javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki a határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
41/2014. (VIII. 28.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottjának ZAB/030/328-9/2014. ügyiratszámú,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
133. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében tett javaslatát megtárgyalta.
2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a helyi közművelődésről szóló 8/1999. (X. 14.) önkormányzati rendelet
kiegészítése nem szükséges a közművelődési intézmény baleset-megelőzési
tevékenységére vonatkozó szabályozással, mivel az önkormányzat nem tart
fenn közművelődési intézményt. A Képviselő-testület megállapítja azt is, hogy
önkormányzati intézmény nem működtet sporttelepet és szabadidőközpontot,
ezért a ZAB/030/328-9/2014. ügyiratszámú javaslatban meghatározott
szervezeti és működési szabályzat kiegészítési kötelezettsége sem áll fenn.
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról nem
alkotott önkormányzati rendeletet, így annak módosítása nem releváns.
3. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a játék- és
sporteszközök felülvizsgálatának eredményeként a nem biztonságosnak
minősített 1 db korhadásnak indult fahinta lebontásáról gondoskodik.
Amennyiben valamely másik játék- vagy sporteszköz műszaki állapotában
romlás következik be, úgy az önkormányzat a javaslatban foglalt
intézkedéseket (nyilvánosság előli elzárás, veszélyességre figyelmet felhívó
jelzés kihelyezése) haladéktalanul megteszi.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a javaslat megtárgyalásáról a
Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját tájékoztassa.
Határidő: Kormányhivatal tájékoztatására a döntés meghozatalától számított 8
napon belül
fahinta lebontására haladéktalanul
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 11,40 órakor
bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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