Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2015. február 19-én 16,00 órakor tartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Biróné Horváth
Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők
Meghívottként tanácskozási joggal 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: 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, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk
meg mai ülésünkön.
Javasolt napirendi pontok:
1./ Javaslat Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
4./ Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
5./ Árajánlat Kistolmács község fotóalbumára
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
6./ Kamerarendszer bővítése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
7./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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Napirend tárgyalása
1./ Javaslat Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezetőt
önkormányzatunk 2015. évi költségvetése tervezetének ismertetésére.

kérem

fel

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A 2015. évi költségvetési bevételek összege
40 104 000 Ft, amihez még hozzájön a 2014. évi pénzmaradvány 21 134 000 Ft-os összege,
így a költségvetés bevételi főösszege mindösszesen 61 238 000 Ft. A kiadási főösszeg is
61 238 000 Ft. A költségvetés bevételi oldalát mutatnám be először. A központi
költségvetésből származó bevételeket a 16. melléklet tartalmazza. A központi költségvetéstől
17 158 562 Ft bevételre számíthatunk, amely összeg összességében kevesebb a tavalyi évinél.
Az állami támogatások tartalmaznak egy kalkulált összeget, ami a szociális kiadásokhoz nyújt
fedezetet, de hogy ez mire lesz elég, még nem tudni, az ezen a soron lévő összeg év közben
biztosan módosulni fog. Jó hír, hogy a kulturális feladatok ellátásához 1 200 000 Ft-ot kap az
önkormányzat a 2014. évi 200 000 Ft-hoz képest. A közhatalmi bevételek között a helyi
iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, a gépjárműadóból és a pótlékokból, bírságokból
adódó bevételeket terveztük meg 1 900 000 Ft összegben. A működési célú támogatások
soron a közmunkaprogramok keretein belül megvalósuló foglalkoztatás támogatása szerepel
11 069 000 Ft bevétellel. A felhalmozási célú támogatásoknál kerül kimutatásra a
közmunkaprogram keretein belül megvalósuló eszközbeszerzés 2 553 000 Ft-os bevételi
összege és a fejezeti előirányzattól kapott vízbázis védelmi projekt 5 178 000 Ft összegű
támogatása. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány a kamerarendszer fejlesztését
szolgáló 3 243 953 Ft és az idei évben elköltendő 2 950 000 Ft. Az intézményi működési
bevételek között került megtervezésre a biokertészetből származó bevétel 1 705 000 Ft
összeggel. A költségvetés 3-4. mellékletei a bevételek és kiadások kormányzati funkciók
szerinti bontását mutatják be, míg a 7. melléklet az önkormányzat által a 2015. évben
folyósított szociális ellátásokat részletezi. A 2014. december havi és a 2015. január-február
havi szociális kiadásokat 1 403 000 Ft-ban határoztuk meg, 2015. március 1-jétől a települési
támogatásra pedig 500 000 Ft-ot terveztünk. A bérekre és bérjellegű kiadásokra 13 521 000 Ft
került betervezésre. A járulékok összege a törvényi előírások alapján került megállapításra. A
dologi kiadásokat a 11. melléklet részletezi. A dologi kiadások tervezett összege magas,
11 400 000 Ft. A vis maior pályázatot még nem bírálták el, ezért ezt a támogatást nem
tartalmazza a költségvetés. Ha döntöttek a támogatási összegről, jelezni fogjuk. A
felhalmozási célú kiadások között a következő célok kerültek meghatározásra: Művelődési
Ház épületének felújítása, vízbázis védelmi projekt befejezése, Művelődési Ház épületének
bővítése, ravatalozó megépítése, mezőgazdasági eszközök, szerszámok tárolójának
megépítése, közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés, kamerarendszer fejlesztése és az
adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásának felhasználása. Tartalék is
került tervezésre 5 115 000 Ft összegben. Jól és takarékosan gazdálkodott az önkormányzat,
reméljük 2015. évben is hasonló szép eredményeket érünk el.
Birkás Zoltán polgármester: Kérdés?
Tóth Károly képviselő: Terveztünk a kilátó karbantartására fedezetet?
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Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Nevesítve nincs, de a dologi kiadások terhére
megvalósítható a karbantartás.
Tóth Károly képviselő: Az árkok állapota rossz, ki kellene azokat pucolni.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Az árkok helyreállítását a vis maior
támogatásból szeretnénk megoldani.
Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Szólnom kell arról is, hogy az államháztartásról szóló
törvény előírásai szerint a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban meg kell állapítania a saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
évre várható összegét. Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntéshozatalhoz
készített határozati javaslat az előterjesztés részét képezi. Az önkormányzat hitelfelvételt nem
tervez, ez látható a határozati javaslat táblázatából. Először a határozati javaslatról kellene
dönteni, aztán a költségvetési rendelet megalkotásáról.
Birkás Zoltán polgármester: További kérdés a költségvetéshez? Megállapítom, hogy nem
érkezett. Javaslom az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban az előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
3/2015. (II. 19.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. költségvetési éven
belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé és
ilyen kötelezettsége a költségvetési évre áthúzódóan sem áll fenn.

Megnevezés

Sorszám

tárgyév

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő

2015.év

Adatok ezer Ft-ban
Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam és
kamat bevétel
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni és vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

01
02

1300
0

1. évben
1300
0

2. évben
1300
0

3. évben
1300
0

03
04

0

0

0

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a

05
06

0
0

0
0

0
0

0
0

07
08
09

0
1300
650

0
1300
650

0
1300
650

0
1300
650
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Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+...+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

10

0

0

0

0

11
12

0
0

0
0

0
0

0
0

13
14
15
16
17

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

19
20

0
0

0
0

0
0

0
0

21
22
23
24
25

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

26
27

0
650

0
650

0
650

0
650
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Határidő: féléves és éves beszámoló
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
1/2015. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről a melléklet szerint megalkotja.
2./ A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Beszéltünk már arról, hogy március 1-jétől átalakul a szociális
ellátórendszer. Ez rendeletalkotási kötelezettséget is maga után von.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra,
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás
hatályon kívül helyezésre kerül a szociális törvényből, ezek az ellátások megszűnnek. Az
önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. A szociális
törvény példálózó jelleggel mondja meg, hogy mihez adható támogatás, de ezen kívül, ezek
mellett azt állapít meg az önkormányzat, amit akar. A szociális törvény a települési támogatás
jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. Annak eldöntése, hogy az
önkormányzat a települési támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen
célokra, milyen összegű támogatást nyújt, az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Egyetlen kötelezőség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A lakásfenntartási
támogatásnak az utódját, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható
települési támogatást megtartani javasoltuk. Természetbeni ellátásként, havi 3 000 Ft összegű
támogatást lehetne ezen a jogcímen megállapítani. Kistolmácson az elmúlt években
méltányossági ápolási díj és méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránt kérelem nem
érkezett, ezért a rendeletben a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végző személy részére adható, valamint a gyógyszerkiadások
viseléséhez települési támogatás nem került szabályozásra. A rendkívüli települési támogatás
a bevált önkormányzati segély szabályainak felhasználásával került újraszabályozásra azzal,
hogy a kamatmentes kölcsön adásának lehetősége megszűnik. A felsőfokú tanulmányokat
folytatók részére adható Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj is
megmaradna a javaslat szerint. Az ellátások megállapításával kapcsolatos hatásköröket a
polgármesterre javasoljuk átruházni. Az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatások
köre, úgymint étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátás és falugondnoki szolgálat nem változott, az ezekre vonatkozó
szabályozás változtatás nélkül került átemelésre a korábbi rendeletből. A rendelet
tervezetének mellékletei tartalmazzák a kérelem formanyomtatványokat.
Birkás Zoltán polgármester: A rendkívüli települési támogatás szabályozásánál az elhunyt
eltemettetésének költségeihez nyújtott támogatás minimum összegét 10 000 Ft-ban, a
maximum összegét pedig 30 000 Ft-ban javaslom megállapítani. A tervezet ennél magasabb
összeget, 20 000 Ft-ot és 40 000 Ft-ot tartalmaz.
Tóth László alpolgármester: Kistolmácson mindenki dolgozik, ezért nem javaslom a
lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez támogatás nyújtását.
Tóth Károly képviselő: Támogatja ezt az állam?
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Van egy sor a költségvetésben, de hogy ebből mi marad meg,
azt nem tudjuk. Ebből kell fedezni az aktív korúak ellátásának három hónapra jutó, települési
önkormányzatot terhelő részét és a lakásfenntartási támogatás önrészét is. A költségvetésben
500 000 Ft-ot terveztünk települési támogatásra.
Tóth Károly képviselő: Ezek ismeretében támogatom Tóth László alpolgármester úr
javaslatát.
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Birkás Zoltán polgármester: Alpolgármester úr módosító javaslatát befogadom, így erről
külön nem kell szavazni. Ha most szigorú szabályokat határozunk meg, a későbbiekben
módosíthatjuk azokat enyhébbekre. Javaslom a települési támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról, szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotását az előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet alapján azzal, hogy a rendeletben a lakhatással kapcsolatos
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás nem kerül szabályozásra, az
ezzel kapcsolatos szabályok nem kerülnek bele a rendeletbe, illetve hogy az elhunyt
eltemettetésének költségeihez nyújtott rendkívüli települési támogatás minimum összege
10 000 Ft-ban, a maximum összege pedig 30 000 Ft-ban kerüljön megállapításra. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
2/2015. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendeletét a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról,
szolgáltatásokról a melléklet szerint megalkotja.
3./ Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Jegyző asszonyt kérem fel az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A Zala Megyei Kormányhivatal küldött törvényességi felhívást,
mivel a képviselő-testület nem alkotta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendeletet. A rendeletalkotás elmaradásával
mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést követett el az önkormányzat. A
vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzat köteles
gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és kell e
tárgykörben önkormányzati rendeletet alkotnia. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet a vízügyi hatóság jelöli ki, eztán lehet
csak a közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárást lefolytatni. Közszolgáltató csak az lehet,
aki a tevékenység végzésére jogosult, van rá engedélye. A szennyvíz leürítési helyének
kijelölését követően négy szervezetet kerestünk meg ajánlattétel érdekében. A Lenti
Hulladékkezelő Kft. kapacitás hiányára hivatkozva, Szepetnek Község Önkormányzata a
tevékenység megszüntetése okán nem nyújtott be ajánlatot. Polainé Marek Valéria az
ajánlattételi felhívásra nem reagált, ajánlatot sem tett. A Zalavíz Zrt. jóval az ajánlattételi
határidő lejárta után küldött kiegészítő adatkérést, amit teljesítettünk is, de ajánlat eddig még
nem érkezett. A közszolgáltató kiválasztására irányuló próbálkozásaink ezideig nem vezettek
eredményre, nem találtunk olyan vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, amely a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzését vállalta
volna Kistolmácson. Rendeletet jogszerűen megalkotni pedig csak a közszolgáltató megléte
után lehetséges, esetünkben pedig a közszolgáltató hiányzik. A közszolgáltatás ellátására
hatósági engedéllyel rendelkezők nyilvántartásában már csak a megkeresetteknél távolabbi
székhelyű vállalkozások szerepelnek, ezért ha a Zalavíz Zrt. február 24-ig nem ad ajánlatot, az
eddigi tapasztalataink alapján valószínűsíthető, hogy egy újabb ajánlatkérés sem vezetne
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eredményre. A határozati javaslatban leírtuk, hogy egyetértünk a törvényességi felhívásban
foglaltakkal, de közszolgáltató hiányában nem tudunk rendeletet alkotni. Ha a Zalavíz Zrt.
adna ajánlatot, akkor természetesen a testület elé hozzuk a szerződéskötés és a rendeletalkotás
ügyét.
Birkás Zoltán polgármester: Az ügyben a megoldást az jelentené, ha Kistolmácson
kiépülhetne a szennyvízhálózat, de ez állami támogatás nélkül megvalósíthatatlan. Javaslom
az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
4/2015. (II. 19.) számú h a t á r o z a t:
1.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zala Megyei
Kormányhivatal főigazgatójának ZAB/030/92-1/2015. ügyiratszámon írt
törvényességi felhívását a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tárgyában rendeletalkotás elmulasztása
ügyben megismerte.

2.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásával a Képviselő-testület mulasztásos
jogszabálysértést követ el, de a Képviselő-testület a jogalkotási kötelezettségének a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás vonatkozásában önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az
önkormányzat közszolgáltató kiválasztására irányuló próbálkozásai nem vezettek
eredményre, a törvényességi felhívás tárgyalásának időpontjáig nem sikerült olyan
vállalkozást, gazdálkodó szervezetet találni, amely a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzését vállalta
volna Kistolmács község tekintetében, a tárgykörben pedig önkormányzati
rendeletet jogszerűen megalkotni csak a közszolgáltató megléte után lehetséges.

3.

Amennyiben a Zalavíz Zrt. 2015. február 24-ig ajánlatot ad a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
végzésére, a közszolgáltatási szerződés megkötését követően Kistolmács Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete haladéktalanul eleget tesz rendeletalkotási
kötelezettségének.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás
megtárgyalásáról és a rendeletalkotás elmaradásának okáról tájékoztassa a Zala
Megyei Kormányhivatal főigazgatóját.

Határidő: 2015. március 9.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
4./ Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Főállású polgármesterként rendelkezem szabadsággal. A
szabadságolási ütemtervemet a képviselő-testületnek kell jóváhagynia.
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a
szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli
esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes
bejelentést követően veheti igénybe. A törvényi előírások szerint a polgármesternek a
szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe
venni vagy kiadni. A polgármestert 2015. évben 46 nap szabadság illeti meg, amely
tartalmazza a tavalyi évről áthozott, az idei évre járó és a gyermekek után kapott szabadságot
is. A polgármester által összeállított szabadságütemezés az előterjesztés mellékletét képezi.
Birkás Zoltán polgármester: Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a
2015. évi szabadság ütemezésemet. Kérem, aki a 2015. évi szabadság ütemezésemet
jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
5/2015. (II. 19.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi
szabadság ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
5./ Árajánlat Kistolmács község fotóalbumára
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Célszerű lenne Kistolmács települést reklámozni, a településről
reprezentatív kiadványt készíttetni. Kistolmács fotóalbumára Mészáros T. László fotóstól
kértünk árajánlatot. Az árajánlat megérkezett, azt a képviselők megismerték.
Biróné Horváth Mónika képviselő: Sokba kerül a könyv. Kellene máshonnét is árajánlatot
kérni.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Nemcsak fotóalbumban lehet
gondolkodni. Szóróanyag elkészítése is szóba jöhet, amit a településre látogató turisták
ingyenesen megkapnak és magukkal vihetnek.
Tóth László alpolgármester: Az árajánlatot adó fotóson kívül mások is készítenek ilyen
kiadványt. Kérdezzünk meg mást is, hátha lesz olcsóbb ajánlat. Amit Simonyai úr mondott, az
is meggondolandó.
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Birkás Zoltán polgármester: Megnézzük milyen lehetőségek vannak, aztán később
visszatérünk a témára. Javaslom, hogy egyenlőre ne készíttessük el Kistolmács község
fotóalbumát és erről értesítsük az árajánlatot adó fotóst. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
6/2015. (II. 19.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyenlőre nem kívánja
elkészíttetni Kistolmács község fotóalbumát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az árajánlatot adó
Mészáros T. László fotóst értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
6./ Kamerarendszer bővítése
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
Birkás Zoltán polgármester: 3 244 000 Ft-ot nyert településünk a Belügyminisztériumtól
kamerarendszer fejlesztésére. Ebből az összegből 3 db kamera és a felvételeket rögzítő
központi rendszer kerül kiépítésre. Három helyszínen, a kápolnánál, a falu alsó végén és a
Művelődési Háznál lesznek a kamerák elhelyezve. A felvételekbe a rendőrség bele tud majd
nézni, ami segíthet a bűncselekmények felderítésében. A kivitelező még nem kerülhet
kiválasztásra a mai ülésen, mert három árajánlatra lenne szükség, de még csak egy érkezett
meg hozzánk. Ha mindhárom árajánlat beérkezik, akkor fogjuk kiválasztani a kivitelezőt.

7./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: Gond van a Művelődési Ház villamossági rendszerével. A javítás
tervbe van véve, de az amperszámot is növelni kell.
A katasztrófavédelmi szakemberek január 21-én tartottak ellenőrzést Kistolmácson. A tó
partján lévő fűzfákat veszélyesnek találták. A Zalaerdő Zrt-vel, mint a terület kezelőjével
felvették a kapcsolatot és a fűzfákat a becsehelyi tűzoltók márciusban le fogják nyesni.
Pacsán vettem részt január 23-án egy megbeszélésen, amely a „Vasfüggöny” kerékpárúthoz
való csatlakozás lehetőségeit taglalta.
Kerkaszentkirályon a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület tartott tájékoztatót a 20142020. évek közötti fejlesztési keretről. Kevés a pénz, előreláthatólag az előző ciklusban
rendelkezésre álló összeg egynegyede lesz csak a vidékfejlesztési programban a LEADER
fejlesztési forrás.
Február 2-án a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala tartott helyszíni
szemlét a falugondnoki szolgálat működési engedélyének módosítása ügyében, mivel az
önkormányzat székhelyének címe megváltozott. A helyszíni szemle során mindent rendben
találtak, a működési engedély módosításáról szóló határozatot megkaptuk.
Március közepén ünnepélyes keretek között kerül sor a vízbázisfigyelő kutak átadására. A
program díszvendége Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úr lesz.
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Az MVH 2015. február 18-án ellenőrizte a falumegújítási pályázatot. A kivitelezői
munkánkkal meg voltak elégedve. Vannak hiányosságok, amit pótolni fogunk.
A Művelődési Házat és a ravatalozót érintő tervezési munkák elvégzésére Varga Endre
építészt kértem fel.
A kilátó karbantartása ügyében a Z-NET Kft-vel felvettem a kapcsolatot. Ők a festéket
megveszik, a munkákat pedig mi elvégezzük.
A közmunkaprogramban jelenleg 6 fő dolgozik, akik a hegyi utakat tartják karban. Március 1től további 5 fő kerül felvételre a Start mezőgazdasági projektbe. Április 1-jétől plusz 5 fő
foglalkoztatása kezdődik meg, így összesen 16 főt fogunk foglalkoztatni a közmunka
keretében.
A Nőnap március 7-én kerül megtartásra.
A falugazdász minden második héten fogadóórát fog tartani Kistolmácson.
Tóth László alpolgármester: Lehet táblát kihelyezni, hogy ne szemeteljenek a faluban?
Birkás Zoltán polgármester: Igen. Elkészítjük a figyelemfelhívást és kitesszük. Kérdés,
észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést
18,05 órakor bezárom.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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