Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. november 21-én 9,00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Bíróné Horváth
Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők
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 mind az 5
tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok
megtárgyalását mai ülésünkön. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Javasolt napirendi pontok:
1./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 46/2014. (IX. 30.) számú határozat módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ 2015. évi villamos energia szállítás
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tag
delegálása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
5./ Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
6./ Egyebek
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Birkás Zoltán polgármester: A szociális célú tűzifa támogatás iránt benyújtott pályázatunk
pozitív elbírálásban részesült. 571 500 Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatást
kaptunk, amely összeget 30 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhatunk
fel. A támogatás mértéke 15 000,- Ft/erdei m3+áfa, önerőt nem kell biztosítanunk. A tűzifa
szállításából adódó költségeket, amibe beleértendő a rászorulókhoz való eljuttatás költsége is,
az önkormányzatnak kell viselnie. Ahhoz, hogy a tűzifát ki tudjuk osztani a rászorulók között,
önkormányzati rendeletet kell alkotnunk.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet előírásai szerint a
települési önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság és a 2014.
évi igénylés részletes szabályait. A BM rendelet az önkormányzati rendeletalkotással
kapcsolatban megkötéseket is tartalmaz. Az aktív korúak ellátásában, az időskorúak
járadékában, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban,
lakásfenntartási támogatásban részesülő igénylőt, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelő családot a kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni. Háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kérhet. Ezek a rendelkezések beépítésre kerültek a rendelet tervezetébe.
A településen élők sajátos helyzete alapján a jövedelemi viszonyoktól függetlenül
támogatásban részesíthetők lehetnek az egészségkárosodott személyek, a fogyatékossági
támogatásban részesülők, illetve az egyedül élő 70 év feletti nyugdíjasok is. A támogatás
megállapítása iránti kérelmeket a rendelet-tervezet szerint 2014. december 15-ig lehet
benyújtani és a kérelmekről a testület 2014. december 30-ig döntést hoz. Az eljárás a tavalyi
évhez hasonlóan formanyomtatványon benyújtott kérelemre indulna. A támogatásból vásárolt
tűzifát a BM rendelet előírásai szerint 2015. február 15-ig kell kiosztani a rászorulók között, a
támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2015. március 31-ig történhet
meg. A támogatás felhasználásáról 2015. április 15-ig a Magyar Államkincstár felé kell
elszámolni. A rendelet tervezetének összeállítása során ezekre a határidőkre is figyelemmel
voltunk.
Birkás Zoltán polgármester: Úgy gondolom, ha az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet
elfogadjuk, a valóban rászorulók részére tudunk tűzifát biztosítani. Kérdés, észrevétel?
Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
8/2014. (XI. 24.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2014. (XI. 24.)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a
melléklet szerint megalkotja.
2./ Vis maior pályázat benyújtásáról szóló 46/2014. (IX. 30.) számú határozat módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Birkás Zoltán polgármester: Jelentős károk érték az önkormányzatot a szeptember 13-ai
esőzések következtében. A helyreállítás költségeinek támogatása érdekében határidőben
benyújtotta önkormányzatunk a vis maior pályázatot.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A benyújtott pályázattal kapcsolatban a Magyar Államkincstár
hiánypótlási felhívást bocsátott ki. Az Államkincstár a támogatási kérelem átvizsgálása során
többek között megállapította azt, hogy a vis maior pályázat benyújtásáról szóló 46/2014. (IX.
30.) számú képviselő-testületi határozat nem a pályázati útmutatóban közzétett formai és
tartalmi követelményeknek megfelelően került elfogadásra. A pályázat benyújtásáról szóló
határozatot ezen ok miatt módosítani kell. A kiosztott határozati javaslat szerinti módosítás
megfelel az elvárt követelményeknek, a szükséges nyilatkozatokat és adatokat tartalmazza.
Kérjük a határozati javaslat elfogadását a vis maior pályázat sikeressége érdekében. A
hiánypótlás egyéb részeit is teljesítjük, a szükséges dokumentációkat a Műszaki Osztály és a
Pénzügyi Osztály elkészíti.
Birkás Zoltán polgármester: A vis maior pályázat keretében elnyerhető támogatásra
szükségünk van a kárt szenvedett utak, árkok helyreállításához. Javaslom a vis maior pályázat
benyújtásáról szóló 46/2014. (IX. 30.) számú határozat módosítására készült határozati
javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
59/2014. (XI. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete a 46/2014. (IX. 30.) számú határozatát az
alábbiakra módosítja:
1. Kistolmács Község Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: 2014. szeptember 13-án hajnalban történt felhőszakadás
miatti sárelöntés
helye Kistolmács 292, 275, 259, 248, 250/7, 136/2, 178, 136/6, 207 hrsz-ú ingatlanok.
2. A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját
forrás
(biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2014. év
925150,-Ft

%
10,00%

0,-Ft
0,-Ft
8326329,-Ft
9251479,-Ft

0,00%
0,00%
90,00%
100,00%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 9251479,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett minden vagyonelem a
tulajdonát képezi.
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3. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák).
__________-__________ épület (név, hrsz)
__________-__________ épület (név, hrsz)
__________-__________ épület (név, hrsz)

___________-________ kötelező feladat
____________-_______ kötelező feladat
____________-_______ kötelező feladat

▪ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

▪ Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási
szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
4. A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
5. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja
ellátni.
6. A testület saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Simonyai Imre Műszaki és Építéshatósági Osztály vezetője
3./ 2015. évi villamos energia szállítás
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Az idei évben az MVM Partner Zrt. szállítja a villamos energiát a
közvilágításhoz és az intézményekbe. A szerződés egy évre szól, ezért árajánlatokat kértünk a
2015. évi villamos energia szállítására.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Két ajánlattevő van, az E.on Zrt. és az MVM Partner Zrt. A
kedvezőbb ajánlatot ismét az MVM Partner Zrt. adta. Ők a közvilágításhoz nettó
13,20 Ft/kWh áron, az intézményi felhasználáshoz pedig 15,20 Ft/kWh áron szállítanák a
villamos energiát. Ezek az árak a 2014. évi áraknál is alacsonyabbak.
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Birkás Zoltán polgármester: Megtakarítást az alacsonyabb árak választásával érhetünk el. Az
árajánlatok ismeretében azt javaslom, hogy 2015. évre vonatkozóan a közvilágítás és az
intézményi villamos energia ellátás biztosítására az MVM Partner Zrt-vel kösse meg
önkormányzatunk a villamos energia szállítási szerződést. Kérem, aki javaslatommal egyetért
és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
60/2014. (XI. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Képviselő-testülete elfogadja az MVM Partner ZRT. 2015. évre
vonatkozó villamos energia szállítására tett ajánlatát, mely szerint 2015. január 1. és
2015. december 31. közti időszakban a közvilágításhoz nettó 13,20 Ft/kWh, az
intézményi villamos energia felhasználáshoz pedig nettó 15,20 Ft/kWh áron fogja az
MVM Partner ZRT. szállítani a villamos energiát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a villamos energia szállítási
szerződések aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető
4./ Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási
tanácsába tag delegálása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Kistolmács Község Önkormányzata tagja a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására szerveződött tótszerdahelyi székhelyű
Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásnak. A társulási
megállapodás szerint a társulás döntéshozó szervét, a társulási tanácsot a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A társulási tanácsba
önkormányzatonként 1 főt lehet delegálni. A társulási tanács munkájában az elmúlt
időszakban személyem, a község polgármestere vett részt. Javaslom, hogy a korábbi
gyakorlattal ne szakítsunk, a társulás társulási tanácsába Kistolmács Község Polgármestere
kerüljön tagnak delegálásra. Javaslom továbbá, hogy a társulási tanácsba delegált tag állandó
helyetteseként Farkas Szilárdot, Letenye Városának Polgármesterét jelöljük meg. Kérem, aki
a társulási tanácsba delegált tag és állandó helyettese személyére tett javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
61/2014. (XI. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Muramenti Családsegítő
és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási tanácsába tagnak Birkás Zoltán
polgármestert delegálja.
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A Képviselő-testület Birkás Zoltán polgármester akadályoztatása esetére állandó
helyettesként a Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
társulási tanácsába Farkas Szilárdot, Letenye Város Polgármesterét delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
5./ Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Kistolmácson roma nemzetiségi önkormányzat működik. A
korábbi elnök leköszönt, az új elnökük Takács Csaba János.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A roma nemzetiségi önkormányzat már a korábbi ciklusban is
működött, ezért velük a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben előírt
megállapodás 2012. évben megkötésre és évente felülvizsgálatra került. Az együttműködési
megállapodást a törvényi szabályozás szerint az alakuló ülést követő 30 napon belül, illetve
minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Az idei évből alig több, mint egy hónap van
vissza, továbbá az év végén olyan központi jogszabályok módosítása várható, amelyek
rendelkezései befolyásolhatják az együttműködési megállapodás tartalmát, ezért javaslatunk
az, hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodáson 2014. évben
már ne változtassunk. Az együttműködési megállapodást 2015. január 31-ig újra
felülvizsgáljuk, akkor a szükséges módosítások átvezetésre kerülhetnek, vagy ha a
módosítások száma indokolja, új megállapodást köt az önkormányzat Kistolmács Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a Kistolmács Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodáson 2014. évben már ne változtassunk,
a megállapodást 2015. január 31-ig ismételten vizsgáljuk felül és szükség szerint módosítsuk,
vagy ha a módosítások száma indokolja, kössünk új együttműködési megállapodást. Kérem,
aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
62/2014. (XI. 21.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistolmács Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése alapján megkötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta és úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodáson 2014. évben már
nem kíván változtatni.
A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást 2015. január 31. napjáig
ismételten felülvizsgálja és szükség szerint módosítja, vagy ha a módosítások száma
indokolja új együttműködési megállapodást köt Kistolmács Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával.
Határidő: 2015. január 31.
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Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Gál Zsuzsanna önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

6./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: Az idei évben is tartunk Mikulás ünnepséget és szokás szerint
megrendezzük az Idősek napját. A gyermekek részére szervezett Mikulás napi rendezvény
december 6-án lesz. A településen élő időseket december 13-án vendégeljük meg és
kedveskedünk számukra műsorral.
Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,10 órakor bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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