Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács községben 2014. december 17-én 18,00 órakor tartott közmeghallgatásról.
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Biróné Horváth
Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők, valamint 15 fő kistolmácsi lakos
Meghívottként megjelent: 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: Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai közmeghallgatáson.
Köszöntöm a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, Dr. Keresztesi Tímea
jegyzőt, Gál Zsuzsanna aljegyzőt, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt és Simonyai Imre
műszaki osztályvezetőt. Köszöntöm a képviselő-testület tagjait is.
Önkormányzatunk a nehéz gazdasági helyzet ellenére jól működik. Az elmúlt évben öt
pályázatunk fejeződött be. A vízbázis diagnosztikai projekt átadásra vár, 41,5 millió forint
volt az összköltsége. A falumegújítási projekt költsége 7,8 millió forint, amely magába
foglalta a Művelődési Ház udvarának és parkolójának rendbetételét, vízelvezető,
mozgáskorlátozott feljáró kialakítását, valamint az északi kerítés kiépítését 70 méter hosszban
és az utcafronti kerítés kapuval együtt történő megépítését. A munkák 99 %-ban készen
vannak, már csak a korlát hiányzik. A kamerás pályázat is sikeres volt, aminek köszönhetően
jelenleg 7 kamera figyeli településünket, nagyobb biztonságot nyújtva az itt élőknek.
Lispeszentadorján Község Önkormányzatával közös projekt keretében 3 db nagyteljesítményű
bozótvágót szereztünk be. A kertészeti tevékenységhez, a közterületek rendbetételéhez 1 db
mulcsozót vásároltunk 1,09 millió forintért.
Településünkön a be- és kivezető út mentén üdvözlőtáblákat, a Campingnál pedig egy
térképpel ellátott útbaigazító táblát helyeztünk el.
A motoros emlékmű elnyerte végső formáját.
Tűzifát tudtunk adni 14 személynek az Állami Vagyonkezelő jóvoltából. Sajnos volt olyan
személy is, aki az 1 m3 vágott, hasított tűzifát kevésnek találta. A Belügyminisztériumhoz
benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően 30 erdei m3 tűzifa megvásárlásához kaptunk
571 500 Ft támogatást. A szociális célú tűzifa támogatásra sokan beadták kérelmüket a
településen élők közül, de sajnos nem mindenkinek tudunk fát adni, mivel 1 m3 alá nem lehet
menni a támogatásban. Ezt a tűzifát az önkormányzatnak kell kihordania a rászorultaknak az
önkormányzati tulajdonban lévő traktorral.
Az októberi felhőszakadás nagy károkat okozott. A kápolna környéke olyan volt, mintha
tenger lett volna. A hegyi utat a horhosnál úgy elmosta a víz, hogy megindult a földfal.
Mintegy 100 m3 iszapot hordattunk ki a hegyi útnál, így a zártkert megközelítése
megoldódott. A tó vízszintje is megemelkedett, ilyen magas még nem volt. A túlfolyót
teljesen meg kellett nyitni, ami azt jelenti, hogy 1 méter magasságban hömpölygött ki a víz.
Az üzemi vízszintet 50 cm-rel csökkenteni kellett, ezt ellenőrzést követően rendelték el.
A biokertészetnek sem tett jót a sok eső. A burgonya elrothadt, mivel nem lehetett időben
kiszedni az esős időszak miatt. A károk ellenére is 600 000 Ft feletti árbevételt értünk el eddig
a kertészetben termelt termények értékesítéséből.
Településünk virágosítását is megoldottuk. Vennünk kellett a virágpalántát, mert a csigák már
hajtáskor lerágták a növényeket.
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A közmunka programban jelenleg 11 fő vesz részt. November 1-jén még 16 közmunkás volt.
A közmunkások árkoltak, utakat igazítottak el az eső után. A hegyi utak útszéleit rendbe
hozzák, ezen dolgoznak. 4 fő esetében nem kaptuk meg a 100%-os támogatást a
közfoglalkoztatottak bérének kifizetéséhez, ezt önkormányzatunk önerőből pótolta.
Az idei évben rendezvényeinket sikeresen lebonyolítottuk. Szeretném megköszönni
mindenkinek a segítségét, akik kivették részüket a munkából és támogatást nyújtottak
rendezvényeinkhez.
2015. évben 11 főt szeretnénk foglalkoztatni a kertészetben és településünk karbantartására.
A ravatalozó felújítása már halaszthatatlan. A tavaszi pályázatokra várunk, de ha nem lesz
pályázati kiírás, akkor önerőből oldjuk meg a szükséges munkálatok elvégzését.
A kápolna környékén a járdát, a hídfejet újra kell betonozni, az árkokat, átereszeket ki kell
tisztíttatni. Pályázatot nyújtottunk be a vis maior keretre, mivel az októberi felhőszakadás
okozta károkat helyre kell állítani.
Tovább kell folytatni a Campingban és a tó partján a játszótéri eszközök és az asztalok, padok
cseréjét. A hinta, a mászókák tönkrementek. Egy hintát elbontottunk, mert életveszélyes volt.
A kilátó karbantartását, festését is el kell végezni.
A Cipeli hídtól az alsó buszmegállóig az utat felújítják. Erre ígéretet kaptam, amikor
beszéltem a közútkezelő vezetőivel. Ígérték, hogy mindent megtesznek, hogy segíteni
tudjanak.
2015. évben is szeretnék hagyományos programjainkat megtartani. Tervezzük a Nőnap, a
Férfinap, a Falunap, a Mikulás ünnepség és az Idősek Napja megrendezését.
A település környezeti állapotáról a lakossági tájékoztató elkészült. Az írásos anyagot az
önkormányzat hirdetőtáblájára kifügggesztjük, ott mindenki megtekintheti és elolvashatja.
Köszönöm, hogy meghallgattak, átadom Önöknek a szót, mondják el javaslataikat,
észrevételeiket.
(A település környezeti állapotáról szóló lakossági tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK:
Orsós Rozália kistolmácsi lakos: Kaptam egy meghívót és egy hitvány naptárt. Polgármester
úr hétfőn küldte a naptárt, kedden meg a csomagot. Ezt sérelmezem. Én is idős vagyok.
Birkás Zoltán polgármester: Nem hitvány naptárt küldtem. A faluról készült naptárt kapta
meg, mint mindenki más. Sajnálom, hogy a csomagot később küldtük el, véletlenül történt.
Elnézést kérek ezért.
Orsós Rozália kistolmácsi lakos: Ne akkor küldje, amikor már mindenki megkapta. Nem kell
a csomag, visszaküldtem.
Birkás Zoltán polgármester: Sajnálom, hogy nem vette át az ajándékot.
Lábodi István kistolmácsi lakos: A hegyi utat a 6x6 Trans Kft. rendszeresen használja és ezzel
jelentős károkat okoz az út műszaki állapotában. Ahol a szőlőm van, ott kikaróztam az út
szélét, nehogy a birtokomon közlekedjenek, de a karókat kihúzták és az én területemen
járnak. Önkormányzati útról van szó és már egy éve tart ez az állapot.
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Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A Kft. két alkalommal kisebb
javításokat végzett az úton, de teljesen nem hozták rendbe.
Lábodi István kistolmácsi lakos: Lakattal le kell zárni az utat. Kérjenek kulcsot, ha arra
akarnak menni.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Önkormányzati utat nem lehet
lezárni. Beszélünk a 6x6 Trans Kft. ügyvezetőjével.
Birkás Zoltán polgármester: Igaza van Lábodi úrnak, láttam én is a hegyi út állapotát. Tetten
kellene érni, amikor szállítják a fát, vagy tanúkkal bizonyítani. Ha nem sikerül megegyezni a
Kft. vezetőjével és nem teszik rendbe az utat, bepereljük őket. További hozzászólás,
vélemény? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több hozzászólás nincs, a
közmeghallgatást 18,25 órakor bezárom. Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester

3

