Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. április 20-án 16.00 órakor tartott
rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth Istvánné és Tóth
Károly képviselők
Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester
Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: dr. Keresztesi Tímea jegyző, 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 előre jelezte az ülésről való távolmaradását,
így távolléte igazolt. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg
mai ülésünkön.
Javasolt napirendi pontok:
1./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
2./ 2016. évi közbeszerzési terv
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
3./ Egyebek
Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Önkormányzatunk tagja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulásnak, ezért kell döntést hoznunk a társulási megállapodás módosítása ügyében. A
társulási megállapodás módosítását az teszi szükségessé, hogy Nagykanizsa, Iharos,
Iharosberény, Petrivente, Pogányszentpéter és Semjénháza települések önkormányzatai 2016.
január 1. napjától kezdődően már nem tagjai a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulásnak. A megállapodás módosítás lényege tehát az, hogy a kivált önkormányzatok
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adatai a társulási megállapodásból törlésre kerülnek. Javaslom a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Kérem, aki javaslatommal egyetért és így a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
8/2016. (IV. 20.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének
Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás aláírására és felkéri, hogy a döntésről a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
2./ 2016. évi közbeszerzési terv
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: A közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján
önkormányzatunk ajánlatkérőnek minősül, ezért el kell fogadnunk az éves közbeszerzési
tervet. A 2016. évi költségvetés elfogadásakor nem terveztünk olyan beruházást, felújítást,
beszerzést, amely közbeszerzési eljárás alá tartozna, így a közbeszerzési terv nem tartalmaz
adatot, üres. Jegyző Asszony tájékoztatása szerint a nemleges közbeszerzési tervet is el kell
fogadni. Ha lesznek sikeres pályázatoknak köszönhetően olyan beruházások, fejlesztések,
amelyek esetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor a közbeszerzési tervet év
közben módosítani kell. Javaslom a 2016. évi nemleges közbeszerzési terv elfogadását.
Kérem, aki javaslatommal egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
9/2016. (IV. 20.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemleges tartalmú
2016. évi közbeszerzési tervet elfogadja azzal, hogy az évközben bekövetkező
változásokra tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
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3./ Egyebek
a) „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” - TOP-1.2.1-15
kódszámú pályázatra konzorcium létrehozása és pályázat beadása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Turisztikához kapcsolódó fejlesztés megvalósítására lehet
pályázni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati kiírása alapján.
Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Letenye Város Önkormányzata
konzorciumban 5 községgel pályázatot szeretne benyújtani aktív turisztikai fejlesztések
megvalósítása céljából. A konzorciumban megvalósuló projekt címe „Fenntartható aktív
turisztikai fejlesztés a Mura mentén” lenne. A pályázati kiírás kevés lehetőséget biztosít
turisztikai attrakciók létrehozásához, a fejlesztés céljait is erősen determinálja. Nem tudunk
fejleszteni közösségi épületeket és nem lehetséges szálláshely fejlesztése sem. A projekt
vezető, konzorciumi vezető és így a pályázó Letenye városa lenne. Muraszemenye,
Murarátka, Kistolmács és Zajk települések a projektben 14-14 millió Ft-os összegben, míg
Tótszerdahely 25 millió Ft összegben fejlesztéseket hajt végre, melyek beruházási elemek.
Letenye projektrésze 80 millió Ft lenne. A 200 millió Ft-ból fennmaradó rész a szoft elemeket
és a járulékos költségeket fedezné, úgymint a marketing és egyéb PR tevékenységek költsége.
Sikeres pályázat esetén Kistolmácson közösségi fedett tér kerül kialakításra. A pályázat
100 %-ban támogatott, a beadási határidő 2016. április 27.
Birkás Zoltán polgármester: Minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami a település
javát szolgálja. Kistolmács kedvelt bakancsos, kerékpáros és horgász turisztikai célpont, ezért
a fedett pihenőhely jó szolgálatokat tehet. Javaslom a pályázat benyújtásával kapcsolatos,
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
10/2016. (IV. 20.) számú h a t á r o z a t:
1. Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” - TOP1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.
- A pályázat címe: „Fenntartható aktív turisztikai fejlesztés a Mura mentén”
- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe Kistolmács tekintetében:
Kistolmács 136/6 hrsz ingatlan
- A pályázati konstrukció száma: TOP-1.2.1-15
- A tervezett projekt teljes költsége: 200.000.000,- Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű
összege: 0,- Ft
- A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége
(elszámolható költség): 200.000.000,- Ft.
- A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000,- Ft.
- Kistolmács községre eső fejlesztési összeg: 14.000.000,- Ft
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2. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés,
jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.
3. Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására a turisztikai projekt
megvalósítására Muraszemenye, Murarátka, Letenye, Zajk és Tótszerdahely
községekkel.
4. A képviselő-testület a TOP-1.2.1-15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási
célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez
kapcsolódóan a beruházási kiadási előirányzatát a „Fenntartható aktív turisztikai
fejlesztés a Mura mentén” címen megemeli az elnyert pályázati támogatás
összegével a támogatási döntés kézhezvételét követő költségvetési rendelet
módosításakor.
5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat az igényelt
támogatásnál kevesebb támogatásban részesül, vagy részletes tervek alapján
növekszik a projekt összköltsége, az ezekhez szükséges önerő biztosítására
vonatkozó újabb előterjesztést ismételten megtárgyalja.
Határidő: 2016. április 27.
Felelős: Birkás Zoltán polgármester
Operatív végrehajtásért felelős:
Dr. Keresztesi Tímea jegyző
b) Tájékoztatások
Birkás Zoltán polgármester: A volt Polgármesteri Hivatal felújítása közösségi épületté a
Vidékfejlesztési Program keretén belül kiírt pályázati lehetőséggel lenne megvalósítható. 30
millió forint támogatásra tudnánk pályázni, az önrész 15 %. Erre a pályázati lehetőségre még
visszatérünk.
A településen a LET-COOP Zrt. boltja május 17-ig lesz nyitva. A bolt épületét a tulajdonos
értékesíteni szeretné 1 800 000,- Ft eladási áron. Ha a bolt bezár, akkor nem lesz
élelmiszerbolt a faluban. A bevásárlásokat a falugondnoki szolgálat útján tudjuk
megszervezni, ha szükség lesz erre, nem lesz olyan vállalkozó, aki újranyitja a boltot.
További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk
nincs, az ülést 16.50 órakor bezárom.
K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester

4

