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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Kistolmács községben 2015. november 25-én 17.30 órakor tartott 

közmeghallgatásról. 

 

A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház Kistolmács 

 

Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth Istvánné és Tóth 

Károly képviselők, valamint 9 fő kistolmácsi lakos  

 

Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester 

 

Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, 

önkormányzati, igazgatási és szociális 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 és Simonyai Imre műszaki osztályvezetőt. Köszöntöm a 

képviselő-testület tagjait is. 

A közmunkaprogramok keretében önkormányzatunk 13 főt foglalkoztat. 11 fő dolgozik a 

kertészetben. Ebben az évben a kertészetben termelt áruk árbevétele közel 1 000 000,- Ft jelen 

időpontig, de ez még növekedni fog, mert a répa savanyítását folyamatosan végezzük. 

Elkezdtük a temető rekonstrukcióját, felújítását. Kivágtuk a fenyőfák nagy részét, 9 db-ot, de 

még kivágásra vár 7 db fa, melyre kaptunk árajánlatot, 350 000,- Ft-ért végzik el alpin 

technikával a munkát. Mindenkit megnyugtatok, károkozás a síremlékekben nem lesz. 

Elkészült a kerítés déli oldala, majd a parkoló felöli is. A vízóra aknát a kerítésen kívül 

helyeztük el, és innét 35 méterre építettük ki a vízkutat. A vízkúthoz járda fog vezetni, amely 

szegélyezve lesz és kődara lesz ráterítve. A vízkút alját kibetonozzuk és egy műanyag csövön 

keresztül vezetjük el a felesleges vizet. A ravatalozó terve is elkészült, a ravatalozó hátrafelé 

lesz bővítve. Lesz mozgáskorlátozott mellékhelyiség és a munkásoknak szociális helyiség 

kerül kialakításra. A megvalósítás érdekében pályázati lehetőséget keresünk. A temető déli 

oldalán lévő kerítésdrótot is kicseréljük, mert rossz állapotban van. 

Megalakult a Polgárőrség Kistolmácson 6 fővel. 

Folyamatban van az új kamerák felszerelése, amelyre nyertünk 3,2 millió forintot. A falu 

biztonsága érdekében összesen 11 kamera fog működni. A rendőrség tájékoztatása szerint 

Kistolmács bűnügyi helyzete nem rossz. 

A kilátó festése megtörtént. Az anyag és a munkadíj kifizetésre került. 

Az energiatakarékosság érdekében a Művelődési Házra napelemek lesznek felszerelve 4,5 kW 

teljesítménnyel. A megtermelt és fel nem használt villamos áramot az E.on-nak értékesíteni 

fogjuk. 

A Művelődési Ház bővítésének terve elkészült és a terv engedélyeztetésre benyújtásra került.  

A vízbázis kútjai és a Művelődési Ház udvara, parkolója elkészült és átadásra került. 

A tavalyi szeptember 13-ai felhőszakadás okozta károk helyreállítása megtörtént. A vis maior 

pályázatnak köszönhetően az árkok, utak rendbetétele megvalósult. 

A hegyi utak is felújításra kerültek. 

60 db díszcserjét és fát fogunk ültetni a faluban a Hegyi utcától egészen a Petőfi utca végéig. 

Azokat a fákat fogjuk majd kicserélni, amelyek el vannak öregedve. A temetőbe 5 db virágzó 

hársfa kerül kiültetésre. A Motoros Emlékmű környékére 5 db vörös tölgy ültetését tervezzük. 
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Megvan az új falugondnoki gépjárművünk. A régi falugondnoki kisbuszt értékesíteni fogjuk, 

amely bevételből fedezzük az új gépjárműbeszerzés ÁFA vonzatát és az egyéb felszerelési 

tárgyak, például hólánc beszerzési költségét. 

30 erdei m3 tűzifa beszerzéséhez kaptunk támogatást a Belügyminisztériumtól. A szociális 

célú tűzifa iránti kérelmeket a Képviselő-testület elbírálta. A tűzifát a Zalaerdő Zrt-től 

szerezzük be. Ha a tűzifa beszerzésre került, akkor azt az önkormányzat a rászorulóknak 

házhoz szállítja. 

Valamennyi rendezvényünket megtartottuk. Az idén Idősek Napját nem tartunk, mert tavaly 

is kevesen jöttek el. A rászoruló időseket megajándékozzuk, élelmiszercsomagot adunk át 

részükre. 

A Mikulás napi rendezvényünket december 5-én tartjuk 17.00 órakor.  

Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20 000,- Ft-tal támogatja a Mikulás napot és 

32 000,- Ft-tal az idősek megajándékozását. 

A település környezeti állapotáról a lakossági tájékoztató elkészült. Az írásos anyagot az 

önkormányzat hirdetőtáblájára kifüggesztjük, 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: 

 

Ihász Istvánné kistolmácsi lakos: Mi célt szolgálnak azok a kutak, amiket fúrtak? 

 

Birkás Zoltán polgármester: Azt ellenőrzik velük, hogy milyen fertőzött a talajvíz. Több ilyen 

kutat is fúrtak a faluban.   

 

Ihász Istvánné kistolmácsi lakos: Nincsenek összefüggésben a vezetékes vízzel? 

 

Birkás Zoltán polgármester: Nincs. Mintavételre szolgálnak.  

 

Dr. Keresztesi Tímea jegyző: A kutak abból a mélységből veszik a mintát, ahonnét az ivóvizet 

nyerik. Azt nézik, veszélyeztetett-e az ivóvízbázis. 

 

Ihász Istvánné kistolmácsi lakos: A nyugdíjas csomagokat köszönjük. 

 

Birkás Zoltán polgármester: Fogyasszák egészséggel. Örömmel adtuk. További hozzászólás, 

vélemény? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több hozzászólás nincs, a 

közmeghallgatást 18.05 órakor bezárom. Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket 

jelenlétükkel.  

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Keresztesi Tímea Birkás Zoltán 

jegyző polgármester 

 


