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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2015. november 6-án 16.00 órakor tartott 

rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács 

 

Az ülés megnyitásakor jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, 

Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők 

 

Az ülés megnyitásakor távol lévő képviselő-testületi tag: Tóth László alpolgármester 

 

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 4 tagja az 

ülésen megjelent. Tóth László alpolgármester úr jelezte, hogy az ülésre késve fog érkezni. 

Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai ülésünkön. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.)   

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

2./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotása és a szociális célú tűzifa beszerzéséről döntéshozatal 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

3./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

4./ Egyebek  

 

Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki az elhangzottak szerint a javasolt napirendi pontokkal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.)   

     önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Birkás Zoltán polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. Pusztai Klára pénzügyi 

osztályvezetőt kérem fel a költségvetés módosítás részleteinek ismertetésére. 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: A költségvetés módosítását szükséges a képviselő-

testület elé hozni, mert növekszik a 2015. évi költségvetés főösszege. A költségvetés bevételi 

oldalán a növekedést több tényező eredményezte. A költségvetés tervezésekor nem volt 

ismert a polgármesteri életbiztosítás összege, amiből 1.100.000,- Ft bevétel származott. A 

közcélú foglalkoztatás finanszírozásához is kaptunk többlettámogatást. A vízbázis projekt 

utólagos elszámolása miatt 5.668.000,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára. A vis maior 

támogatási összeg megemelésre került 3.000.000,- Ft-tal. Földterület értékesítésből 833.000,- 

Ft bevételhez jutottunk. A működési bevételek is nőttek. A pénzmaradvány összege módosult, 

56.000,- Ft-tal kell növelni a pénzmaradvány összegét. Összesen 13.272.000,- Ft-tal nőtt a 

költségvetés bevételi főösszege és ennyivel nőtt a kiadási oldal is. A kiadásoknál a dologi 

kiadások előirányzata 11.234.000,- Ft-tal kerül megemelésre, mert itt számoljuk el a vis maior 

költségeket. Az ellátottak pénzbeli juttatása összegét 500.000,- Ft-tal módosítjuk. A 2014. évi 

MÜKI támogatásból 863.000,- Ft-ot kellett visszafizetni, ezt az összeget beépítettük a 

kiadások közé. Egyéb működési célú kifizetésre 43.000,- Ft került elszámolásra. Technikai 

műveletként a finanszírozási kiadásokra került átcsoportosításra 632.000,- Ft. A módosítások 

hatására a költségvetési főösszeg mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon 74.510.000,- 

Ft-ra változik. El szeretném még mondani, hogy az új falugondnoki gépjármű beszerzése 

miatt az idei évben még kell a költségvetést módosítani. 

 

Tóth László alpolgármester az ülésre 16,10 órakor megérkezett. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Köszöntöm Tóth László alpolgármester urat, aki megérkezett a 

képviselő-testületi ülésre. Innentől fogva a képviselő-testület létszáma teljes, mind az 5 fő 

képviselő-testületi tag jelen van az ülésen. A falugondnoki gépjármű beszerzés költségét 

fedezik a tartalék és az egyéb szolgáltatások sorokon lévő összegek? 

 

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Igen. A képviselő-testületi határozatban megjelölt 

források rendelkezésre állnak.   

 

Birkás Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom 

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 

 

8/2015. (XI. 9.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2015. (XI. 9.) 

önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

melléklet szerint megalkotja. 
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2./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotása és a szociális célú tűzifa beszerzéséről döntéshozatal 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Önkormányzatunk sikeresen pályázott szociális célú tűzifa 

vásárlás támogatására.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat 533.400,- Ft vissza nem térítendő támogatást 

kapott, amit 28 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel 15.000,- Ft/erdei 

m3+ÁFA árral számolva. Önrészt nem kell az önkormányzatnak biztosítania. A Zalaerdő Zrt. 

14.000,- Ft/erdei m3+ÁFA áron adja a tűzifát, így 30 erdei m3 tűzifát tud az önkormányzat 

beszerezni a támogatásból. A tűzifa kiszállításának költségei az önkormányzatot terhelik. 

Rendeletet kell alkotni arról, hogy az igénylők milyen feltételek mellett kaphatnak tűzifát. Az 

előterjesztés tartalmaz rendelet tervezetet és egy határozati javaslatot is a tűzifa beszerzéséről. 

A rendelet hasonlít a tavalyihoz, határozott időre szóló rendelet, a hatálya addig tart, amíg el 

nem számolunk a támogatással. A rendeletbe beépítésre került, hogy mely igénylőket kell 

előnyben részesíteni a kérelmek elbírálásánál. A kérelmeket 2015. november 25-ig lehet 

benyújtani. A kérelmeket a képviselő-testület 2015. november 30-ig bírálja el. Egy igénylő 

maximum 5 m3 tűzifát kaphat. Egy háztartásból egy fő részesülhet támogatásban. A határozati 

javaslat arról szól, hogy a kiosztásra kerülő tűzifát a Zalaerdő Zrt. erdőgazdálkodótól szerzi be 

az önkormányzat. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A rendelet tervezete a tavalyi minta 

alapján készült, ami bevált, ezért 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: 

 

9/2015. (XI. 9.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2015. (XI. 9.) 

önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a 

melléklet szerint megalkotja. 

 

Birkás Zoltán polgármester: A korábbi években a Zalaerdő Zrt-től vásároltuk meg a kiosztott 

tűzifát, korrekt a köztünk lévő kapcsolat. Javaslom, hogy az idei évben is a Zalaerdő Zrt-től 

szerezzük be a szociális célú tűzifát. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati 

javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

33/2015. (XI. 6.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa 

vásárlásához biztosított 533 400,- Ft támogatásból 30 erdei m3 mennyiségű tűzifát 

14.000,- Ft+ÁFA/erdei m3 áron a Zalaerdő Zrt. (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 

6.) erdőgazdálkodódótól vásárolja meg. 
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A kiadás fedezete a BMÖGF/69-14/2015. iktatószámú támogatói okiratban foglalt 

belügyminiszteri döntés alapján rendelkezésre áll. 

 

Határidő: szerződés megkötésére azonnal 

                szociális tűzifa beszerzésére 2015. november 30. 

Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 

 

3./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány többször megkeresett, 

hogy a mentősöknek szükségük van eszközökre, amit nem tudnak megvenni. Három levelet is 

küldtek, hogy önkormányzatunk adjon támogatást. Nyálelszívó készüléket szeretnének venni. 

Ilyen eszközre a Letenyei Mentőállomáson is szükség lenne.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Meg lehet határozni, hogy a támogatást mire fordítsa a 

támogatott szervezet. A támogatottnak el kell számolnia a kapott összeg felhasználásával. 

 

Tóth Károly képviselő: Ha megoldható az, hogy a Letenyei Mentőállomás eszközbeszerzésére 

fordítsák a tőlünk kapott pénzt, akkor azt javaslom, hogy adjunk 50.000,- Ft támogatást.   

 

Tóth László alpolgármester: 20.000,- Ft összegű támogatás megállapítását javaslom azzal, 

hogy a támogatást a Letenyei Mentőállomás eszközbeszerzésére fordítsák. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Elsőként az 50.000,- Ft támogatás biztosításáról szóló javaslatról 

fogunk szavazni. Kérem, aki egyetért azzal, hogy 50.000,- Ft támogatást állapítsunk meg az 

Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 1 igen szavazattal 4 nem szavazat ellenében a következő határozatot 

hozta: 

 

34/2015. (XI. 6.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal a 

javaslattal, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet 

részére 50.000,- Ft támogatás kerüljön megállapításra. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Tóth László alpolgármester úr javaslatát is felteszem szavazásra. 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 20.000,- Ft 

támogatást állapítsunk meg azzal, hogy a támogatást a Letenyei Mentőállomás 

eszközbeszerzésére kell fordítani, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot 

hozta: 
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35/2015. (XI. 6.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetésének terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást: 

 

1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet Budapest részére 

20000,- Ft-ot azzal, hogy a támogatást a Letenyei Mentőállomás 

eszközbeszerzésére kell fordítani. 

 

Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a dologi 

szolgáltatások során a fedezet rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető   

 

 

4./ Egyebek 

 

a) Kistolmácsi Művelődési Házon napelemes rendszer kialakítása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Szeretnénk napelemes rendszert kiépíteni a Művelődési Házon, 

erre kértünk árajánlatokat. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Az adósságkonszolidációban nem 

részesült települések támogatását el kell költeni. A kapott 2.950.000,- Ft-ot a Művelődési Ház 

korszerűsítésére lehet fordítani. Az épületen napelemes rendszer kerülne kialakításra, mellyel 

jelentős költségmegtakarítás érhető el az elektromos energia terén. 4,5 kW teljesítményű 

napelemes rendszer került tervezésre, a Művelődési Ház áramfelhasználása 1,5 kW, így pénzt 

is kaphat az önkormányzat a megtermelt áramért. A tetőre kerül felhelyezésre a rendszer. A 

rendszer kiépítésére az árajánlatok be lettek kérve. Azt, hogy az ajánlattevők milyen 

ajánlatokat adtak, az előterjesztés részletezi. 31.619,- Ft önrész szükséges a beruházás 

megvalósításához, amit a dologi kiadások terhére fedezni tudunk. November hónapban a 

napelemes rendszer felszerelésre kerülhet és a rendszer be is üzemelhető.  

 

Birkás Zoltán polgármester: A napelemes rendszer szállítására a Wagner Solar Hungaria Kft. 

ajánlata kedvező, az ajánlati áruk 1.968.119,- Ft. A rendszer felszerelését Horváth József 

András egyéni vállalkozó 274.000,- Ft összegért vállalná. Ezen árakkal a beruházás 

2.242.119,- Ft-ba kerülne. Ez a kedvezőbb ajánlat, ezt javasolja a határozati javaslat is 

elfogadásra. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.    

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
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36/2015. (XI. 6.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Kistolmács, Fő 

u. 51.) „Kistolmács Művelődési Ház napelemes rendszer kiépítése” munkáira kiírt 

ajánlati felhívás nyerteseként a Horváth József András egyéni vállalkozó 8864 

Tótszerdahely, Kossuth u. 160. szám alatti ajánlattevőt bruttó 274.000.- Ft 

vállalási árral és Wagner Solar Hungária Kft. 2120 Dunakeszi, Fóti út 92. szám 

alatti ajánlattevőt bruttó 1.968.119.- Ft vállalási árral hirdeti ki, összesen bruttó 

2.242.119.- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási és vállalkozási 

szerződések aláírására. 

 

A napelemes rendszer kiépítésének fedezete 2.210.500.- Ft erejéig Kistolmács 

Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) 

önkormányzati rendelete 10. mellékletében a felhalmozási célú kiadások 

önkormányzati beruházás, kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó 

beruházás során, a fennmaradó 31.619.- Ft erejéig pedig a 11. melléklet dologi 

kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2015. november 10. 

Felelős: Birkás Zoltán polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:   

Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

   Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

b) Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: A Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesülettől is érkezett 

támogatási kérelem képviselő-testületünkhöz. Az Egyesület működési kiadásaihoz és a 

közösségi kisbusz üzemeltetési költségeihez kér támogatást. A Kistolmács Jövőjéért 

Közhasznú Egyesület Kistolmácsért, az itt lakók érdekében tevékenykedik, 

önkormányzatunkkal a civil szervezet kapcsolata jó, ezért javaslom, hogy az Egyesület 

részére 150.000,- Ft működési támogatást biztosítsunk. Más javaslat? Megállapítom, hogy 

nem érkezett. Kérem, aki elhangzott javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

37/2015. (XI. 6.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

költségvetésének terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást: 

 

1. Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület Kistolmács részére 150000,- Ft-ot. 
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Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a dologi 

szolgáltatások során a fedezet rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető   

 

 

c) Tájékoztatások 

 

Birkás Zoltán polgármester: Elkészült a ravatalozó és a Művelődési Ház bővítés 

tervdokumentációja. A ravatalozó tervdokumentációját Végh László letenyei építész 

készítette el ingyenesen. A Művelődési Ház bővítésének tervei 280.000,- Ft-ba kerültek, a 

tervező Varga Endre építész volt. 

Elkészült a temető első kerítése. 

A Znet Zrt. hozzájárult a belső kamerarendszer kiépítéséhez. 

13 fő közfoglalkoztatott folyamatosan alkalmazásra kerül. 

Tavasszal az összegyűjtött fa kiosztásra kerül a rászorulók között. 

Az idei évben nem szervezünk Idősek napját. A rászoruló időseknek települési támogatás 

kerül megállapításra természetbeni formában. 40 - 42 fő kistolmácsi idős ember 

élelmiszercsomagot fog kapni. Az élelmiszercsomag értéke személyenként 5.000,- Ft.  

A temetői fák kivágására árajánlatot kértem. 

Az új falugondnoki autóért el kell mennünk Balatonboglárra. 

Az útfelújításra kértem árajánlatot, a munkák elvégzése 800.000,- Ft-ba fog kerülni. 

Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 17.15 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Birkás Zoltán  

jegyző polgármester 

 


