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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2015. november 25-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: Vitovszki János őrsparancsnok, Dr. Keresztesi 

Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális 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./ Rendőrségi beszámoló 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

2./ Beszámoló a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

3./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

4./ 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. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Rendőrségi beszámoló 

     Előadó: Vitovszki János őrsparancsnok 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Köszöntöm Vitovszki János őrsparancsnok urat ülésünkön. 

Megkérem, hogy tartsa meg beszámolóját.  

 

Vitovszki János őrsparancsnok: A Letenyei Rendőrőrs továbbra is a Nagykanizsai 

Rendőrkapitányság szervezeti egységében működik. A rendőrségi bejelentéseket a 107-es 

vagy a 112-es telefonszámon kellene megtenni a tevékenység irányítás hatékonysága miatt. 
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Ha az őrsöt hívják, azt tovább kell jelenteni, így az információk torzulhatnak. A rendőrség az 

idei évben kapott további anyagi juttatást, amelynek köszönhetően a rendszeres rendőri 

jelenlét megvalósult Kistolmácson is. A körzeti megbízottak is jelen vannak a településen. 

Rendőri túlkapásról nincs tudomásunk, de a rendőr a jogszabálysértés ellen fellép. 2015. 

október 31-ig a Letenyei Rendőrőrs területén csökkent az elkövetett és tudomásra jutott 

bűncselekmények száma. Fontos, hogy emberölés, halált okozó testi sértés bűntett nem jutott 

tudomásunkra, de 2 esetben rablás és 1 esetben zsarolás bűntette igen, ezen kiemelt 

bűncselekmények esetében az elkövetők elfogása rövid időn belül megtörtént. A vagyon 

elleni cselekmények száma is csökkent a tavalyi évhez viszonyítva. 2015. szeptember 1-jétől 

Rigyác település kivált az őrs területéből, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Körzeti 

megbízotti Alosztályához került át. Kistolmácson a lopások száma megnőtt az előző év 

azonos időszakához képest. A településen 2015. tárgyidőszakban elkövetett és tudomásra 

jutott bűncselekmények területi eloszlását tekintve 15 cselekményt a település külterületén 

követték el. Két esetben villanypásztort loptak, ezekben az esetekben a sértett gazdasági 

szervezet, a Zalaerdő Zrt. volt. Egy falopás ügyében a nyomozás még folyamatban van, ott a 

település külterületén területtel rendelkező, de nem helyi lakos sérelmére követtek el lopást. 

12 esetben az idegenforgalmi szezonban táborozók sérelmére követtek el ismeretlen tettesek 

lopást, de az ellopott tárgyak nagy részben előkerültek és azokat visszaadtuk a 

tulajdonosaiknak. Kiemelt szabálysértések közül egy esetben tulajdon elleni szabálysértés, 

falopás miatt indult eljárás. A település közlekedésbiztonsági helyzete jónak mondható, a 

tárgyidőszakban sem személyi sérüléses, sem anyagi káros közlekedési baleset nem jutott 

tudomásunkra. Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági 

helyzete a számadatokat tekintve romlott, azonban jelentős részben az eljárásokban az 

elkövetők elfogása megtörtént. A migránshelyzet miatti fokozott rendőri jelenlét is jót tett a 

településnek, segített visszaszorítani a jogellenes cselekmények számát. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tartalmas beszámolót. Örülök neki, hogy nincsenek 

komolyabb bűncselekmények Kistolmácson. Külön köszönöm, hogy a rendőrök sokat járnak 

fel a zártkertbe, ez nagyon hasznos. Javaslom a község bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

38/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Vitovszki János őrsparancsnok a napirendi pont tárgyalásának befejeztével az ülésről 

távozott. 

 

 

2./ Beszámoló a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 

     Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: A napirendi pont előadója Jegyző Asszony, ezért felkérem az 

adóztatásról szóló beszámoló megtartására. 

 



 

3 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Minden évben kötelező a beszámoló megtartása. 2015. október 

31-ig az adóbevételek alakulását az előterjesztés végén lévő táblázatban bemutattuk. A 

képviselő-testület a településen a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót vezette be. A 

gépjárműadó központi adó, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 

beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot, 60 %-a pedig az államot, a központi 

költségvetést illeti meg. A helyi iparűzési adó tekintetében 2014. évről 21 vállalkozás 

nyújtotta be az adóbevallását. A költségvetési rendeletben tervezett 1 300 000,- Ft-tal 

szemben 2015. október 31-ig 1 991 000,- Ft helyi iparűzési adó folyt be az önkormányzat 

számlájára, ami 153 %-os teljesítésnek felel meg. Dicséretes, hogy hátralék sincs ebben az 

adónemben. Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft. 

Idegenforgalmi adóból október végéig 221 000,- Ft bevétele volt az önkormányzatnak. 

Kistolmács község illetékességi területén 2015. évben 40 fő és 53 jármű tartozik a 

gépjárműadóról szóló törvény hatálya alá. A gépjárműadóból származó bevétel október 31-ig 

657 788,- Ft volt, amiből 263 115,- Ft illette meg az önkormányzatot. A gépjárműadónál van 

hátralék, amelynek összege 329 306,- Ft. Az adóhátralékot 10 adóalany halmozta fel, a 

behajtás érdekében a szükséges intézkedéseket megtesszük. Az idegen bevételeknél 

megemlítem, hogy az idei évben 2 fő köztartozását hajtottuk be 19 696,- Ft összegben, amely 

összeget elutaltunk a behajtást kérőnek. A már említett táblázatból is látható, hogy az 

iparűzési adó és a gépjárműadó jól teljesült, elmaradás a tervezetthez képest csak az 

idegenforgalmi adónál van. Az adók az önkormányzat saját bevételei közé tartoznak, amivel 

az önkormányzat szabadon gazdálkodhat. Összességében elmondható, hogy jól teljesültek az 

önkormányzat adóbevételei. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Az idegenforgalmi adó tekintetében is törekedni kell a tervezett 

bevétel elérésére, mert az idegenforgalmi adóból beszedett bevételhez az állam is ad 

támogatást. Javaslom a 2015. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.     

 

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

 

39/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Képviselő-testülete a 2015. évi adóztatásról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

3./ Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről 

     Előadó: Birkás Zoltán polgármester  

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Kistolmács Község Önkormányzata a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás, a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás és a 

Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tagja. A Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti 

Önkormányzati Társulás útján látjuk el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatokat. A társulás döntéshozó szerve az év közben megtartotta üléseit. A három héttel 

ezelőtti társulási tanács ülésen úgy döntöttünk, hogy a társulás az év végével szűnjön meg, 

mert jogszabályváltozás miatt a feladata kiüresedik. 2016. január 1-jétől Letenye városa fogja 

ellátni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Kistolmács település 

vonatkozásában is. 
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Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A társulás megszűnésével kapcsolatban a kistolmácsi képviselő-

testületnek is kell döntést hoznia, amelyről bővebben az „Egyebek” napirendi pont alatt lesz 

szó. 

 

Birkás Zoltán polgármester: A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás esetében a 

munkaszervezeti feladatokat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Ez a társulás 

idén egy ülést tartott, amelyen a kötelező döntéseket meghoztuk, elfogadtuk a költségvetést és 

a 2014. évi zárszámadást. A Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás a belső ellenőrzési 

feladatok ellátása miatt maradt meg. A belső ellenőr a Letenyei Közös Önkormányzati 

Hivatalban van foglalkoztatva, a foglalkoztatás költségeihez a társulás tagtelepülései 

lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás ülésein 

Farkas Szilárd letenyei polgármester részt szokott venni és bennünket is képvisel. A társulás 

működéséhez szükséges döntéseket önkormányzatunk a maga részéről meghozta. Kérdés, 

hozzászólás? Megállapítom, hogy nem érkezett. Kérem, aki a Kistolmács Község 

Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló 

beszámolómat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

40/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Képviselő-testülete a Kistolmács Község Önkormányzata 

részvételével működő önkormányzati társulások működéséről szóló polgármesteri 

beszámolót elfogadja. 

 

 

4./ Egyebek 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

 

Birkás Zoltán polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyzőt kérem fel, hogy ismertesse, miért 

van szükség a költségvetés módosítására. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Az önkormányzat 2015. évi költségvetését egyszer már 

módosítottuk, de a teljesítések miatt újabb módosítás szükséges. Jelen módosítás a 

költségvetés bevételi oldalát nem fogja érinteni, a kiadási oldalon viszont történnek 

átcsoportosítások. Az új falugondnoki gépjármű beszerzése miatt a beruházások előirányzatát 

meg kell emelni 4 827 000,- Ft-tal. A közfoglalkoztatás miatt a személyi kifizetések összegét 

800 000,- Ft-tal, a munkaadói járulék összegét pedig 400 000,- Ft-tal növeljük meg. A dologi 

kiadások előirányzata 1 007 000,- Ft-tal csökkentésre kerül. Az ellátottak pénzbeli 

juttatásainak sora rendezésre kerül a teljesítésnek megfelelően. Módosításra kerül az egyéb 

működési kiadások előirányzata 95 000,- Ft-tal. A tartalék összege csökkent 5 115 000,- Ft-

tal, mert egyrészt ez biztosította az új falugondnoki gépjármű beszerzés fedezetét. 

Összességében a költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem változott, maradt 

74 510 000,- Ft. A költségvetés mellékletei az elmondottak szerint változnak. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, 

hogy nem érkezett. Javaslom Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
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módosításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki 

javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

10/2015. (XI. 30.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2015. (XI. 30.) 

önkormányzati rendeletét Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi 

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

melléklet szerint megalkotja. 

 

b) Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

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

 

Birkás Zoltán polgármester: A helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XII. 6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést is megkaptuk. A javaslat a rendeletben 

szabályozott adómentesség megszüntetéséről szól.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A hatályos önkormányzati rendelet 2. §-a szerint mentes a helyi 

iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a 

vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 400 000,- Ft-ot. Ezt az 

adómentességet a rendelet megalkotása óta még senki nem vette igénybe, mert minden, a 

településen helyi iparűzési adót fizető vállalkozó adóalapja magasabb volt 400 000,- Ft-nál. 

2016. január 1-jétől az adómentesség uniós szabályok miatt csekély összegű támogatásnak 

fog minősülni, amellyel kapcsolatban rendeletet kellene módosítani és rengeteg 

adminisztrációs feladat is terhelné az önkormányzatot. Ezen okok miatt hivatalunk javasolja a 

helyi iparűzési adó tekintetében az önkormányzati rendeletben meghatározott adómentesség 

eltörlését. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Az adómentesség megszüntetése nem fog gondot okozni a 

vállalkozóknak, ha eddig sem tudták igénybe venni. Javaslom a helyi iparűzési adóról szóló 

12/2012. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet előterjesztés szerinti 

megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

 

11/2015. (XI. 30.) önkormányzati r e n d e l e t: 

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 30.) 

önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (XII. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról a melléklet szerint megalkotja. 

 

c) Falugondnok beszámolója 

 

(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Tóth Istvánné falugondnok írásos beszámolóját megkaptuk. Jól 

működik a falugondnoki szolgálat Kistolmácson, a lakosság elégedett a falugondnok 
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munkájával. Kérdezem Tóth Istvánné képviselőtársunkat, egyben falugondnokunkat, hogy 

kívánja-e szóban kiegészíteni a leírtakat? 

 

Tóth Istvánné képviselő: Köszönöm, nem. Ha kérdés lesz, arra szívesen válaszolok. A 

beszámoló elfogadásáról szóló szavazásnál tartózkodni fogok, mivel érintett vagyok. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Kíván valaki kérdést feltenni, vagy észrevételt tenni a 

falugondnok beszámolójához? Megállapítom, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett. Javaslom 

a falugondok beszámolójának elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a falugondnok 

beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

41/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

falugondnok beszámolóját a falugondnoki szolgálat munkájáról.  

 

d) Birkás Zoltánné ingatlanvásárlási kérelme 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Közeli hozzátartozóm, feleségem adta be az ingatlanvásárlási 

kérelmet, ezért érintett vagyok az ügyben. A szavazásnál tartózkodni fogok. A napirend 

tárgyalását Tóth László alpolgármester fogja levezetni. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Előterjesztőként én lettem megjelölve, ezért ismertetem a 

kérelmet. Birkás Zoltánné kistolmácsi lakos nyújtott be kérelmet az előterjesztésben felsorolt 

belterületi ingatlanok megvásárlására. Az ingatlanok könyv szerinti értéke nagyjából 

megegyezik az adó- és értékbizonyítványban rögzítettekkel. A területek Tóth László 

kistolmácsi lakos haszonbérletében vannak, aki lenyilatkozta, hogy az ingatlanok értékesítése 

esetén hozzájárul a haszonbérleti szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetéséhez. A 

Művelődési Házzal szembeni területekről van szó, azokat szeretné a kérelmező megvásárolni. 

Az eladási árra nem tettünk javaslatot az előterjesztésben. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A vízbázis védelmi projekt keretében 

létesített kút szolgalmi jogát be kell jegyeztetni a területek értékesítése esetén az ingatlan-

nyilvántartásba, mivel állandó kútról van szó. Egy telek közelíthető meg útról, a többi csak 

más telken keresztül.  

 

Tóth Istvánné képviselő: Javaslom a földterületek értékesítését. 

 

Tóth László alpolgármester: Támogatom az ingatlanok értékesítését. Javaslatom az eladási 

árra 350 000,- Ft. Más javaslat? Megállapítom, hogy nem érkezett. Szavazás következik. 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, előterjesztésben felsorolt 

ingatlanokat 350 000,- Ft vételárért értékesítsük Birkás Zoltánné kistolmácsi lakos részére, 

kézfelemeléssel szavazzon.   

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 



 

7 

42/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő Kistolmács 

belterületi 92/2, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 111, 113, 116, 117, 125, 130, 133, 134, 135 hrsz-ú ingatlanokat 

350 000,- Ft vételárért Birkás Zoltánné 8868 Kistolmács, Petőfi S. u. 43. szám 

alatti lakos részére. 

 

A Képviselő-testület az ingatlanok megvásárlási lehetőségét a kiértesítéstől 

számított 60 napig tartja fenn. 

 

Az ár – erre vonatkozó igény esetén – tartalmazza az adásvételi szerződés 

elkészítésének költségét, amennyiben a szerződés elkészítése és ellenjegyzése az 

eladó jogtanácsosa részéről történik, egyéb esetben ezen költségek a vevőt 

terhelik. A tulajdonjog átruházásával, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével 

kapcsolatos mindennemű költség (az esetleges telekhatár kiméretés költsége is) 

minden esetben a vevőt terheli. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 60 napon belül 

Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

                Simonyai Imre műszaki osztályvezető                 

                                   Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető   

 

e) Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye 

megszüntetése 

 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: Döntést kell hoznunk a Muramenti Családsegítő és 

Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye megszüntetéséről. 

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Változik a feladat-ellátási kötelezettség a családsegítés és a 

gyermekjóléti szolgálat tekintetében 2016. január 1-jétől. Letenyén létrejön a Letenyei 

Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény, amely két feladatot fog ellátni. Ellátja Letenye, 

Kistolmács, Murarátka és Zajk településekre vonatkozóan a család- és gyermekjóléti szolgálat 

feladatait, valamint a letenyei járás területére a család- és gyermekjóléti központ törvényben 

előírt feladatait. Társulásban is el lehetne látni ezeket a feladatokat, de nincs értelme, mert 

többletforrás nem jár érte. Társulási feladat-ellátás esetén 11 fő kellene az intézménybe, nem 

társulási fenntartás esetén pedig 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 

foglalkoztatása elegendő. Letenye Város Képviselő-testülete a 2015. november 19-i ülésén 

döntött a család- és gyermekjóléti központ intézmény létrehozásáról. Kistolmácsot a 

Muramenti Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a 

Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése érinti. 

Kistolmács Község Képviselő-testületének is ki kell mondania, hogy egyetért a társulás és 

intézménye 2015. december 31. napjával történő megszüntetésével. 
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Birkás Zoltán polgármester: Részt vettem azon a társulási tanácsi ülésen, amelyen szó volt a 

társulás és az intézménye megszüntetéséről. A társulás döntéshozó szerve is a megszüntetés 

mellett döntött. Javaslom, hogy képviselő-testületünk értsen egyet a Muramenti Családsegítő 

és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a Muramenti Családsegítő Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31. napjával történő megszüntetésével, a kiosztott 

határozati javaslatot fogadjuk el. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

43/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és intézménye, a 

Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31. 

napjával történő megszüntetésével. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Muramenti 

Családsegítő és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

                tájékoztatásra 2015. november 30. 

Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 

f) Kistolmács, Béke utca aszfaltozása 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Birkás Zoltán polgármester: A Béke utca aszfaltozása szükségessé vált. Az aszfaltozási 

munkákra három vállalkozótól kértünk ajánlatot. Az ajánlattételi eljárást a Letenyei Közös 

Önkormányzati Hivatal lefolytatta. Az eljárás eredménye az lett, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot a murarátkai Fa-Trans 3000 Fuvarozási és Kereskedelmi Bt. adta, amely vállalkozás 

bruttó 800 000,- Ft árért végezné el az aszfaltozást. Az ajánlattevő a kivitelezést 2015. 

november 26-án el tudná kezdeni és 2015. december 15-ig be is fejezné a munkát. A 

költségekre a fedezet a 2015. évi költségvetés dologi kiadásai között rendelkezésre áll. 

Javaslom, hogy a Béke utca aszfaltozási munkáira kiírt ajánlati felhívás nyertesének a Fa-

Trans 3000 Fuvarozási és Kereskedelmi Bt-t hirdesse ki képviselő-testületünk bruttó 

800 000,- Ft vállalási árral. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

 

44/2015. (XI. 25.) számú h a t á r o z a t:  

 

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (8868 Kistolmács, Fő 

u. 51.) „Kistolmács Béke utca aszfaltozása” munkáira kiírt ajánlati felhívás 

nyerteseként a Fa-Trans 3000 Fuvarozási és Kereskedelmi Bt-t (8868 Murarátka, 

Kossuth Lajos u. 7.) hirdeti ki bruttó 800 000,- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírására. 
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Az aszfaltozás fedezete Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete 11. melléklet 

dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll.   

 

Határidő: 2015. november 25. 

Felelős:   Birkás Zoltán polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős:  

                Dr. Keresztesi Tímea jegyző  

                Simonyai Imre műszaki osztályvezető                 

                Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető   

 

g) Szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása 

 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása zárt ülésen történt, amelyről a 

jegyzőkönyv külön került felvételre. 

 

Birkás Zoltán polgármester: További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. 

Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 17.29 órakor bezárom. Köszönöm a 

jelenlévőknek az ülésen való részvételt. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Birkás Zoltán  

jegyző polgármester 

 


