Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott
alakuló üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth Istvánné, Tóth
Károly, Tóth László képviselők
Meghívottként megjelent: Bogdán Zsolt Kistolmács Község Helyi Választási Bizottságának
elnöke, Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető, dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna
aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi
osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent járási hivatalvezetőt, jegyzőnket,
aljegyzőnket, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetőit, a helyi választási
bizottság elnökét és a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja az ülésen megjelent. Először
Kistolmács Község Helyi Választási Bizottsága elnökének tájékoztatóját hallgatjuk meg a
választások eredményéről, majd eskütételre kerül sor.
Tájékoztató az önkormányzati választások eredményéről
Előadó: Bogdán Zsolt helyi választási bizottság elnöke
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Felkérem Bogdán Zsolt elnök urat, hogy az önkormányzati
választások eredményéről szíveskedjen tájékoztatást adni.
Bogdán Zsolt, Kistolmács Község Helyi Választási Bizottságának elnöke részletesen
ismertette az önkormányzati választások eredményét, majd Kistolmács Község Helyi
Választási Bizottsága nevében gratulált a megválasztott polgármesternek és települési
képviselőknek.
Képviselők és a polgármester eskütétele
(Az aláírt esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Birkás Zoltán polgármester: A képviselők és azt követően a polgármester eskütétele
következik. Megkérem a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
Bogdán Zsolt HVB elnök: Megkérem a megválasztott képviselőket, hogy az eskü szövegét
mondják utánam.
„Én, ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kistolmács fejlődésének
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előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Bogdán Zsolt HVB elnök: Kérem a képviselőket, hogy írjuk alá az esküokmányokat.
Kistolmács Község Helyi
esküokmányokat aláírták.

Választási
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Bogdán Zsolt HVB elnök: Felkérem a település megválasztott polgármesterét, hogy az eskü
szövegét mondja utánam.
„Én, ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kistolmács fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Bogdán Zsolt HVB elnök: Kérem Polgármester Urat, hogy írjuk alá az esküokmányt.
Kistolmács Község Helyi Választási Bizottságának elnöke és a polgármester az esküokmányt
aláírták.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslatot teszek ülésünk napirendi pontjaira. Javaslom, hogy az
ülés további részében a meghívó szerinti 3 - 9. napirendi pontokat tárgyaljuk meg azzal, hogy
azokat átsorszámozzuk. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Kistolmács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
4./ Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ Javaslat Kistolmács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatára
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
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6./ Tag delegálása a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
7./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Kistolmács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Eddig társadalmi megbízatásban láttam el a polgármesteri
feladatokat, de most főállású polgármesterjelöltként indultam.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A polgármesteri tisztség főállásban vagy társadalmi
megbízatásban látható el. Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották
meg. Most ez a helyzet állt elő, Polgármester Urat főállású polgármesternek választották meg.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában még társadalmi megbízatás
szerepel a polgármesteri tisztség ellátásánál. A munka megkezdése miatt ezt a rendelkezést
módosítani kell. Az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára is szükség van, de arról majd az ülés egy
későbbi napirendi pontjánál lesz szó.
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerint elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
7/2014. (X. 21.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (X. 21.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról a
melléklet szerint megalkotja.
Birkás Zoltán polgármester: 16.47 órakor szünetet rendelek el, mert az elfogadott rendeletet ki
kell hirdetni ahhoz, hogy 17.00 órakor hatályba léphessen.
Szünet
A szünetben 16.50 órakor a 7/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet kihirdetésre került.
Birkás Zoltán polgármester: Az ülés 16.52 órakor folytatódik.
2./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
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(Az előterjesztés, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és az aláírt esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az alpolgármester személyére nekem kell javaslatot tenni. Tóth
László képviselőt javaslom társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztani.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Titkos szavazás, minősített többség kell az alpolgármester
megválasztásához. A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ nem tartalmaz rendelkezést,
ezért javasoljuk, hogy a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hozzon
létre, amely felel a technikai lebonyolításért.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az alpolgármester választást lebonyolító
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Biróné Horváth Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly
képviselőket válasszuk meg. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
48/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester
választást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
- Biróné Horváth Mónika,
- Tóth Istvánné és
- Tóth Károly
képviselőket választja meg.
Határidő: azonnal
Felelősök: Szavazatszámláló Bizottság megválasztott tagjai
A Szavazatszámláló Bizottság a szavazólapokat kiosztotta és a titkos szavazást lebonyolította.
Tóth Károly képviselő: A szavazatok összeszámlálásánál megállapítottuk, hogy 5 fő
szavazott. A leadott szavazatok közül mind az 5 érvényes szavazat volt, amelyből az
alpolgármesternek javasolt Tóth László képviselőre 4 igennel szavaztak, 1 szavazat pedig
tartózkodásnak minősül.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
49/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község társadalmi
megbízatású alpolgármesterévé Tóth László képviselőt választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
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Birkás Zoltán polgármester: Az alpolgármester eskütétele következik. Kérem, hogy az
eskütételhez álljunk fel. Tóth László alpolgármestert kérem, hogy az eskü szövegét mondja
utánam.
„Én, ………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Kistolmács fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Birkás Zoltán polgármester: Alpolgármester Úr az esküt letette. Kérem, hogy írjuk alá az
esküokmányt.
Birkás Zoltán polgármester és Tóth László alpolgármester az esküokmányt aláírták.
3./ Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyző a napirend előadója, ezért átadom
neki a szót.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A főállású polgármester illetményre jogosult. Az illetmény
összegét a törvény konkrétan meghatározza, attól eltérni nem lehet. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény a polgármester illetményét a helyettes államtitkár bérének
meghatározott %-ában állapítja meg. Kistolmács esetében ez a helyettes államtitkári illetmény
20%-a, azaz 149575,- Ft. A polgármestert illetményének 15%-a költségtérítésként illeti meg.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a
képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti
összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a polgármesteri
illetmény 50%-a, azaz 74787,- Ft, így a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja
52351,- Ft és 67308,- Ft között kerülhet megállapításra. A társadalmi megbízatású
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával.
Birkás Zoltán polgármester: Az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját is emelni kellene,
mert eddig alacsony volt.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A képviselők tiszteletdíját rendeletben kell meghatározni, a
korábbi rendelet módosítására pedig nem készültünk. Javasolni tudom, hogy a következő
ülésre visszahozzuk a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet és az alpolgármester
tiszteletdíját is pénzügyi számításokkal alátámasztva.
Birkás Zoltán polgármester: Ez a megoldás elfogadható. A saját illetményemről történő
szavazás levezetésére felkérem Tóth László alpolgármestert.
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Tóth László alpolgármester: Javaslom, hogy Birkás Zoltán főállású polgármester illetményét
2014. október 12-től kezdődően 149575,- Ft-ban, költségtérítését pedig havi 22436,- Ft-ban
állapítsuk meg. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
50/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Birkás Zoltán főállású
polgármester illetményét 2014. október 12-től kezdődően 149575,- Ft-ban
állapítja meg.
A polgármester havonta illetményének 15 %-ában meghatározott, azaz 22436,- Ft
költségtérítésre jogosult.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Operatív végrehajtásért felelős:
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Tóth László alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról a képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatával egyidejűleg döntsünk. Javaslom továbbá, hogy kérjük fel a jegyzőt a
képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló
előterjesztés elkészítésére a következő rendes képviselő-testületi ülésre. Kérem, aki
javaslataimmal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
51/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth László
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról a képviselői tiszteletdíj
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával egyidejűleg fog
dönteni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselői tiszteletdíj
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést a polgármester útmutatása alapján a Képviselő-testület soron
következő rendes ülésére készítse elő.
Határidő: Képviselő-testület soron következő rendes ülése
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
4./ Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak
megválasztása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
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Birkás Zoltán polgármester: A Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság
3 főből áll. A bizottságba a képviselő-testület 3 tagját fogom javasolni. Javaslom, hogy a
bizottság elnökének Tóth Károly képviselőt válasszuk meg. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
52/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének Tóth Károly képviselőt
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Tóth Isvánné képviselőt a Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának válasszuk meg. Kérem, aki javaslatommal
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
53/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Tóth Istvánné képviselőt
megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Biróné Horváth Mónika képviselőt a
Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának válasszuk meg.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
54/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatvizsgáló és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Biróné Horváth Mónika
képviselőt megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
5./ Javaslat Kistolmács Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatára
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Birkás Zoltán polgármester: Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata
felülvizsgálatra szorul.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Már jeleztem, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó
felülvizsgálatra szorul. Valószínűleg egy új, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelő rendelet-tervezetet terjesztünk majd be a képviselő-testület elé.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
55/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére készítse el Kistolmács
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztést, szükség esetén tegyen javaslatot új szervezeti és
működési szabályzat elfogadására.
Határidő: Képviselő-testület következő rendes ülése
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
6./ Tag delegálása a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Önkormányzatunk tagja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulásnak, ezért a társulás Társulási Tanácsába tagot kell delegálnunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzati választások miatt újra kell tagot delegálni a
Társulási Tanácsba. A település polgármestere volt a Társulási Tanácsba delegálva,
akadályoztatása esetén helyettesítését a letenyei polgármester látta el.
Birkás Zoltán polgármester: Eddig Halmi Béla képviselt bennünket, ha én akadályoztatva
voltam és nem tudtam részt venni a Társulási Tanács ülésein. Javaslatom az, hogy személyem
kerüljön ismét delegálásra a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába,
állandó helyettesem pedig Farkas Szilárd letenyei polgármester legyen. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
56/2014. (X. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati
Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására” elnevezésű önkormányzati
társulás (rövidített név a továbbiakban: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás) Társulási Tanácsába Birkás Zoltán polgármestert delegálja.
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A Képviselő-testület Birkás Zoltán polgármester akadályoztatása esetére állandó
helyettesként a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába
Farkas Szilárdot, Letenye Város Polgármesterét delegálja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulást értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
7./ Egyebek
Szendrődi Gabriella járási hivatalvezető: Gratulálok a megválasztott képviselőknek és
Polgármester Úrnak. Felajánlom segítő együttműködésünket, ahol tudunk, ott segíteni fogunk.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük. A kapcsolatunk a Letenyei Járási Hivatallal jó,
bízunk benne, hogy ez így marad a jövőben is.
A közmunkaprogram keretében jelenleg 11 főt foglalkoztatunk. November 1-jétől további 5
fő közfoglalkoztatott áll munkába 1 hónap időtartamra.
A biokertészetben a burgonya betakarítása folyik. 560 eFt bevételünk származott eddig a
termények értékesítéséből, de még 150 – 200 eFt bevételre számítunk.
A ravatalozó felújítása lesz az egyik legfontosabb feladatunk. Amint lesz pályázati lehetőség,
azonnal pályázni fogunk.
A temetőben még kell fenyőfát kivágni, ennek érdekében szakembert kell keresnünk.
A szociális célú tűzifa vásárlásához a támogatási igényt beadtuk. 36 erdei m3 tűzifa
vásárlásához kértünk támogatást.
A tanévkezdési támogatás kiutalása folyamatban van.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A jövő héten be kell adni a vis maior
pályázatot. 13 ingatlanon 8 millió forint a becsült kár a szeptember 13-ai esőzések
következményeként. Szakértőnél van az anyag, aki a szakvéleményért 30 eFt-ot kér helyrajzi
számonként. Ha a támogatást megkapja az önkormányzat, akkor még az idén el szeretnénk
végezni a helyreállítást. A munkákra szerződést kell kötni, az elvégzett munkát ki kell fizetni
és csak eztán utalja a támogatást a Magyar Államkincstár. 10 % az önrész, 800 eFt körüli
összegbe fog kerülni a helyreállítás az önkormányzatnak. A kormányhivatal munkatársai is
jártak a helyszínen, kéréseink közül csak a járda felújítását nem ismerik el. Ütemezve
szeretnénk a helyreállítási munkákat elvégezni, hogy a kifizetéseknél ne legyen gond.
Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Bízunk a sikeres pályázatban.
Elkészült a Művelődési Ház udvara, a járda, a vízelvezetés és a kerítés. Már csak a
mozgáskorlátozottak közlekedését szolgáló rámpa korlátja hiányzik.
Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést
17,35 órakor bezárom.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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