Jegyzőkönyv
KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00
órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről.
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Hácskóné Kovács Tímea
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A közmeghallgatáson a lakosság részéről 8 fő állampolgár jelent meg (csatolt jelenléti ív.)
Paál István polgármester köszöntötte a megjelent állampolgárokat, ezt követően pedig a
közmeghallgatást megnyitotta.
A jegyzőkönyv vezetésére Némethné Varga Anitát a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőjét kérte fel.
Paál István: Tisztelettel köszöntöm a magam és a képviselő-testület nevében Kerkabarabás község
megjelent lakóit, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében jegyző asszonyt és a
pénzügyi ügyintézőt.
Ismert Önök előtt, hogy évente az önkormányzatnak közmeghallgatást kell tartani egy alkalommal és
erről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
Engedjék meg, hogy először röviden számot adjak az eddigi munkánkról.
A 2013. év az önkormányzatok életében a nagy változások éve. Átalakultak az irányító hatóságok,
létrehozták a járási hivatalokat. Átalakult az önkormányzatok feladatfinanszírozása. A
Körjegyzőségből Közös Önkormányzati Hivatal lett. Így a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát
csökkentették, a feladatokat pedig nem olyan mértékben. A finanszírozást sem vállalta át teljes
egészében az állam. A közös hivatal működtetéséhez létszámarányosan járulunk hozzá.
Az oktatást igaz átvette az állam, de csak az iskolákat. Zalabaksán az alsó tagozat megmaradt, de az
alacsony gyereklétszám miatt összevont osztályok működnek. Az óvoda önkormányzati
működtetésben maradt, itt szintén az alacsony gyereklétszám miatt nem jövünk ki az állami
finanszírozásból, az önkormányzatnak hozzá kell járulni, ami nem kis terhet jelent.
Összességében az önkormányzatnak a kötelezően ellátandó feladatok komoly anyagi nehézséget
okoznak, mert nem jut pénz a fejlesztésekre. E gondok ellenére működésünk nem került még
válságos helyzetbe. A pénzhez jutás egyedüli forrását a pályázatok jelentik. Rendezvényeinket csak
így tudtuk megtartani. Jelenleg is van elbírálás alatt van pályázat a művelődési ház felújítására,
melyről még hivatalos nyertes vagy elutasító döntést nem kaptunk. Szintén így áll a kulturális
rendezvények pályázat is.
Szeretnénk falugondnoki autóra pályázatot benyújtani 10 M Ft összegben, az ÁFA-t az
önkormányzatnak kell finanszírozni.
A gondok folytatódnak tovább az egészségügyi ellátás területén is, két orvosunk szomorú távozása - a
háziorvos halála, a fogorvos súlyos betegsége - miatt. Mindkét ellátás helyettesítő orvossal van
ellátva.
Még egy szomorú eset is történt, Kerkabarabás egyetlen díszpolgára Daday Ferenc elhunyt. Itt
emlékeznék meg a Kerkabarabáson elhunytakról: Az élet megy tovább, a múltunk hibáiból tanulva a
jövő építésével kell minden erőnkkel foglalkozni.
A tájékoztatómat befejezem és kérem a megjelenteket kérdéseiket tegyék fel, javaslataikkal segítség
településünk fejlődését.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Horváth Zoltán: Petőfi úton lévő híd, amely le van szakadva az egy katasztrófa. Nem lehetne azt
megcsináltatni? A táblát elfújta a szél. Mióta van az ott? Senki nem csinált azóta semmit sem. Jönnek
a ködös időszakok, a járművek belehajtanak, nem veszik észre. Szólni kellene az illetékeseknek.
Paál István: Nem a mi tulajdonunk. Közútra semmilyen jogunk nincs táblát kitenni. KPM-től
megkérdeztem, megpályáztatták 6 hónap a pályázat elbírálása. Szóltam a Közútkezelő vezetésének.
Azt a választ kaptam, hogy jegyzőkönyv készült róla, nem tudok mást tenni.
Magyar László: Az úttal kapcsolatban én is felhívtam Paál István képviselőt, hogy szóljon a KPM-nek,
mert valaki elszállhat ott, balesetveszélyes. A KPM ki is jött, a tábla igaz, hogy ott van, de senki nem
csinál vele semmit. Tudom, hogy nem önkormányzati út, a KPM vállalja érte a felelősséget.
Paál István: KPM-nek kell vállalni a felelősséget, én nem tudok vele mit csinálni. Nem nyúlhatunk
hozzá, nincs jogunk. A felvetésre írásos megkeresést küldeni fogunk, hogy tájékoztassuk őket a
problémáról. Mi csak kéréssel fordulhatunk hozzájuk emiatt.
Magyar László: Háziorvos ügyben van-e kilátás pályázati kiírásra?
Paál István: Erre csak a hagyatéki eljárás lezárása után lesz lehetőség. Az orvost addig is
folyamatosan keresünk, míg a pályázati kiírásra sor kerülhet. Nyilván jobb lenne, ha állandó orvosunk
lenne. Nem tolonganak a háziorvosok.
A fogorvosi ellátás talán egy időre megoldódik.
Horváth Zoltán: A háziorvosi dolgok alakulása miatt némelyik polgármestert is le kellene váltani. Ezt
nem neked mondom, ne értsél félre.
Paál István: Tudom, hogy mire gondolsz, az a szekér már elment.
A jövő évi fejlesztéseket még nem tudjuk, a pályázatok, hogyan fognak alakulni. Vannak
elképzeléseink. Gondolok itt a ravatalozó előtti rész átalakítására. A temető környékének fásításához
kaptam kedvező ajánlatot, a tavasz folyamán kell erre visszatérnünk. Lombos fákra egyáltalán nem
gondoltam a keletkező hulladék miatt, inkább erdei fenyő ültetése lenne a kedvezőbb megoldás.
Horváth Zoltán: Ha nincs pénz, nem érdemes miről beszélni.
Hácskóné Kovács Tímea: Vannak dolgok, melyek nem csak pénz kérdése. Én nem csak a
fejlesztésekre gondolok. Megkeresni a lehetőséget, ha valamiben segítséget tudunk nyújtani, úgy
gondolom, ez nem pénz kérdése.
Paál István: Minden csütörtökön van a települési ügysegédnek fogadóórája településünkön. Kevés
ember keresi fel.
Magyar László: Látsz értelmét, hogy felkeressék? Percenként változnak a törvények. Nagyon város
centrikus itt minden, fogalmuk sincs, hogy mi van itt falun.
Paál István: Sajnos a feladatokat elméletileg elvitték, a gyakorlatban mégsem vittek el annyit,
amennyit kellett volna.
Hácskóné Kovács Tímea: Sajnos, nap, mint nap éljük meg ezeket mi is. Azt látom, hogy mindig az
önkormányzatok vannak a végén. Ugyanezt látom közfoglalkoztatás terén is. Higgyék el, nap, mint
nap éljük meg azt, hogy az önkormányzat oldja meg a feladatokat. Azt senki nem kérdezi meg, hogy
ezt miből, hogyan, miképp. Az önkormányzatoknál csapódik minden probléma. Mi is látjuk szociális
területen a problémákat. Tudni kell, hogy 5 %-nyi az az ügytípus, ami a járáshoz átkerült, a többi
maradt nálunk.
Fehér László: Említette a pályázatokat, azok mire merülnek ki? Konkrétan mire?
Paál István: Kultúrház külső felújítására. (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés) Ez
nettó 9 M Ft körüli összeg.
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Fehér László: A pályázatok csak ebben merülnek ki. A kultúrház nagyjából rendben van. Más
pályázatok nincsenek?
Paál István: Nincs másra, pl. utakra. Évi 120.000 Ft-ot adnak állami hozzájárulást út felújítására,
karbantartására. A pályázatok között a ravatalozó sem szerepelt. Mindig megvan, hogy milyen
tárgykörben lehet pályázni. Jelenleg ezek voltak.
Sajnos Kerkabarabás nem rendelkezik önerővel, ezért nem tudunk minden pályázatot benyújtani. Ez a
legnagyobb bajunk. Az önerőre csak az adóból megmaradt pénzeket ismeri el az állam. Az adókból
sajnos nem folyik be annyi pénz, hogy erre is fussa.
Horváth Zoltán: Engedett el itt az állam pénzt? Volt itt hiány, az állam elengedte a pénzt? Az állam
átvállalta az adósságot?
Hácskóné Kovács Tímea: A sajtóból hallottak róla, hogy az állam konszolidálta az
önkormányzatokat. Nagyon szép volt december 12-én a nullás folyószámla. Amiről viszont nem
beszélnek, az az, hogy ez az adósságállomány azóta is újratermelődik. Az adósságot akkor kifizette,
viszont az azt követő 2013. évi költségvetésben áttért egy olyan feladatfinanszírozásos rendszerre,
amit polgármester Úr is elmondott, hogy az utakra éves szinten kapunk 100.000 Ft-ot. Ebből az
összegből karbantartani sem lehet. Ha olyan feladatfinanszírozási rendszer lenne, hogy ténylegesen
lefedezik az önkormányzatok kiadásait, akkor ez az adósság nem tudna újratermelődni. Sajnos ez az
adósság újratermelődik, ez egy akkori egyszeri döntés volt. Legalább azt az adósságot nem görgetjük
magunk előtt. Ezt kellett volna, hogy kövesse egy olyan finanszírozási rendszer, ami viszont kezeli a
vidék sajátosságait. Probléma van a finanszírozással. Mi ezt jelezzük felfelé a megfelelő fórumokon,
de úgy tűnik, nem nagyon jutunk előrébb.
Paál István: Nekünk nem adtak hitelt, mivel nem voltunk hitelképesek. Az önkormányzat tulajdonában
lévő ingó és ingatlan területek nem forgalomképes vagyontárgyak. Ezért mi nem is fértünk hitelhez,
nem is tudott mit átvállalni tőlünk. A befolyt adók összegére adtak még hitelt. Sajnos, nálunk ez is elég
alacsony volt.
A közmeghallgatáson más kérdés nem hangzott el.
Paál István polgármester megköszönte az állampolgároknak a jelenlétet, és az aktív részvételt,
tájékoztatta a lakosságot, hogy a közmeghallgatást követően a képviselő-testület nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel vár minden állampolgárt.
A polgármester a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a
nyilvános képviselő-testületi ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére.
Napirendi javaslat:
1.)A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: rendeletalkotással
Előterjesztő: Paál István polgármester
2.)Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Paál István polgármester
3.)Tájékoztató a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I.-III. negyedévi
gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
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4.)Döntés a Falugondnoki Szolgálat
elfogadásáról.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Paál István polgármester

bevezetéséről

és

annak

Szakmai

Programjának

5.)Pályázat benyújtása falugondnoki autó megvásárlására az EMVA III. tengelyben.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Paál István polgármester
6.)Önkormányzati utak, közterületek hó eltakarítási munkáinak elvégzésére vállalkozói
szerződés megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Paál István polgármester
7.)Állásfoglalás az önkormányzat által 2014. évben alkalmazott adóztatási rendről
(Szóbeli előterjesztés)
Elfogadása: határozathozatallal
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester napirendi javaslatát egyhangúan elfogadta.
Napirend tárgyalása:

1.)A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Paál István: Ismertette az írásos előterjesztést.
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az
alábbi rendeletet alkotta:
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
A rendelet a jegyzőkönyv I. mellékletét képezi.

2.)Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Paál István: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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77/2013. (XI. 13.) Kt. határozat
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
2013. évi költségvetésről szóló I-III negyedévi beszámolót
15.846.000 Ft bevétellel, 17.717.000 Ft kiadással az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Paál István polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző

3.) Tájékoztató a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I.-III. negyedévi
gazdálkodásáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
(Előterjesztés csatolva)
Hácskóné Kovács Tímea: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
78/2013. (XI. 13.) Kt. határozat
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III.
negyedévi költségvetési beszámolóját 33.742.000 Ft
bevétellel, 33.341.000 Ft kiadással elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Paál István polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Simon Ferenc pénzügyi ügyintéző

4.)Döntés a Falugondnoki Szolgálat bevezetéséről és annak Szakmai Programjának
elfogadásáról.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Paál István: Régi hiányt szeretnénk pótolni a falugondnoki szolgálat bevezetésével, egyre több az
idős ember településünkön, akik ilyen –olyan ügyben rászorulnának a falugondnok segítésére.
Hivatalsegédünk van, így ebben a formában normatívát nem kapunk a foglalkoztatása után, pedig
ellátja majdhogynem azokat a feladatokat, mint amiket egy falugondnoknak kell. Most lehetőség van
autó vásárlására is, arra szeretnénk pályázatot beadni, és talán az állam ad majd hozzá normatívát is.
Javaslom, hogy döntsünk a falugondnoki szolgálat bevezetéséről – természetesen abban az esetben,
ha sikerül nyernünk a pályázaton – és a szakmai program elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
79/2013. (XI. 13.) Kt. határozat
A./ Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
dönt arról, hogy Kerkabarabás községben bevezeti a
falugondnoki szolgáltatást, mint szociális alapszolgáltatást
abban az esetben, ha a falugondnoki autó megvásárlására
benyújtott pályázattal az önkormányzat tud falugondnoki
gépjárművet vásárolni.
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B./ Kerkabarabás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a
falgondnoki
szolgálat
Szakmai
Programját
az
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.
C./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
falugondnoki szolgálat működési engedélye megszerzésére
irányuló kérelem Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához történő benyújtására.
Határidő:
A./ és B./ pont tekintetében azonnal
C./ pont tekintetében 2013. november 20.
Felelős:
Paál István polgármester
Hácskóné Kovács Tímea jegyző

5.) Pályázat benyújtása falugondnoki autó megvásárlására az EMVA III. tengelyben.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Paál István: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
80/2013. (XI. 13.) Kt. határozat
Kerkabarabás Község Önkormányzata pályázatot nyújt be A
vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről 2. § (1) bekezdésének a)
pontjának aa) alpontjában meghatározott 1. célterületre
(kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új
gépjármű beszerzésére új szolgáltatás létrehozása kapcsán),
falugondnoki autó beszerzésére, „Kerkabarabási falugondnoki
autó” címmel.
Projekt költségvetés főösszege: 12.700.000 Ft.
Támogatás intenzítása nettó 100 %, 10.000.000 Ft
Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetésében
biztosítja a 27 % ÁFA-t, 2.700.000 Ft-ot.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2013. november 25.
Felelős:
Paál István polgármester

6.)Önkormányzati utak, közterületek hó eltakarítási munkáinak elvégzésére vállalkozói
szerződés megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Paál István polgármester
(Előterjesztés csatolva)
Paál István: Ismertette az írásos előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
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81/2013. (XI. 13.) Kt. határozat
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
vállalkozói szerződést köt AGROTRACK 2000 KFT. 8971
Kerkabarabás, Rákóczi u. 14. szám alatti vállalkozóval, 2013.
december 1. napjától - 2014. április 30 napjáig.
Vállalkozói szerződés tárgya: az önkormányzat tulajdonát
képező utak síkosság-mentesítése.
Vállalkozói díj összesen: 7.000 Ft/óra+ÁFA
A vállalkozói szerződés a határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Paál István polgármester

7.)Állásfoglalás az önkormányzat által 2014. évben alkalmazott adóztatási rendről.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hácskóné Kovács Tímea jegyző
Hácskóné Kovács Tímea: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy legkésőbb 2013.
december 2-ig van lehetősége arra, hogy a 2014. január 1-től változtasson a helyi adóztatáson, azaz
új adónemet vezessen be, adónemet töröljön el, adómértéket módosítson. A kérdés arra irányul, hogy
a hivatal készítsen-e elő bármilyen rendeletmódosítást, a képviselő-testületnek áll-e szándékában
bármilyen jellegű változtatás.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:
82/2013. (XI. 13.) Kt. határozat
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete
nem kíván 2014. január 1. napjától új adónemet bevezetni,
adónemet eltörölni, adómértéket módosítani.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Paál István polgármester

A fentieket követően Paál István polgármester megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület ülését
bezárta.

kmft.

Hácskóné Kovács Tímea
jegyző

Berki Zoltán
alpolgármester

