ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2020.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 2-án
15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 3, 4, 5/2020.
Határozatok száma: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2020.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. július 2-án megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
3(VII.06.)
4(VII.06.)
5(VII.06.)

kódja
C5
F2
E16
F5
E16
D7
D7
A15
A15
A15
C2
A15
L8
Z1

Tárgya

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
évi 1/2019.(III.13.) önk.rendelet B1
módosítása
évi
B4

Az
Önkormányzat
2019.
költségvetéséről
Az
Önkormányzat
2019.
költségvetésének teljesítéséről
A Zalaapáti Közös Önkormányzati
Hivatalban
igazgatási
szünet
és
munkaszüneti nap elrendeléséről
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8/2020.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 2-án 15,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza
Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.
Jelen vannak: - Brunner Tibor polgármester
- Farkasné Pálfy Valéria alpolgármester
- Pallangi Istvánné
- Bézsenyi Zoltánné
- Óváriné Halász Mária képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: - dr. Milus Lajos jegyző
Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
- Fábos Katalin aljegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető
- Pati Alexandra pénzügyi ügyintéző
Brunner Tibor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés
között tett intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri
döntésekről.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző
3./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
4./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző

3

4

6./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi
költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
7./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap
elrendeléséről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző
9./ Lakásbérleti szerződés módosítása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
10./ Esztergályhorváti 603/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
11./ Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”
címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
12./ Magyar Falu Program keretében „Gépbeszerzés közterületek, közutak gondozására”
címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
13./ Magyar Falu Program keretében „Utak felújítása” címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
14./ Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról beszámoló.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
15./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
16./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde óvodavezetői állásra beérkezett pályázat
elbírálása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
17./ Egyéb ügyek:
a) TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 Esztergályhorváti Község Önkormányzat hivatal
épületének energetikai fejlesztése című projekt keretében építészeti kivitelezésre
beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés
között tett intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri
döntésekről.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
59/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a két ülés között tett intézkedésekről szóló beszámolót, továbbá– ismerve a
veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntéseket, intézkedéseket is–
elfogadja.
Felelős: Brunner Tibor polgármester

2./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
60/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1./
Zalaapáti
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2019.
évi
költségvetési
előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg, mely beépül a Zalaapáti
Önkormányzat költségvetésébe.
Bevételek:
-egyéb működési bevételek:
8.022.164,- Ft
- állami támogatás:
66.189.620,- Ft
- önkormányzati támogatás:
28.300.259,- Ft
- előző évi módosított pénzmaradvány:
478.600,- Ft
Bevételek összesen:
102.990.643,- Ft
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Kiadások:
Ebből:
- személyi juttatás:
76.888.455,- Ft
- munkaadói járulék:
14.589.809,- Ft
- dologi kiadások:
11.512.379,- Ft
Kiadások összesen:
102.990.643,- Ft
2./ A köztisztviselői illetményalap 2019. évre 46.380,- Ft
A közös hivatal alkalmazotti összlétszáma:
16 fő
Ebből:
- köztisztviselő
15 fő
- kisegítő
1 fő
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző
3./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
61/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1./ a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési
előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg.
Bevételek:
- saját bevételek:
4.244.728,- Ft
- előző évi pénzmaradvány:
4.947.296,- Ft
- működési célú támogatás:
100.955.845,- Ft
- önkormányzati támogatás:
0,- Ft
Bevételek összesen:
110.147.869,- Ft
Kiadások:
- személyi juttatás:
64.696.755,- Ft
- munkaadói járulék:
12.502.933,- Ft
- dologi és ellátottak kiadása:
32.948.181,- Ft
- átadott pénzeszköz:
0,- Ft
- felhalmozási célú kiadások:
0,- Ft
Kiadások összesen:
110.147.869,-Ft
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző
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4./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
/Az elfogadott módosító és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

5./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
62/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési beszámolóját
az alábbiakban állapítja meg, mely beépül Zalaapáti Község Önkormányzatának
költségvetési beszámolójába.
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Bevételek:
- működési célú bevételek ÁHT-n belülről
- saját bevételek:
- állami támogatás
- önkormányzati támogatás
- előző évi módosított pénzmaradvány
Bevételek összesen:
Kiadások:
Ebből:
- személyi juttatás
- munkaadói járulék
- dologi kiadások
- beruházások
Kiadások összesen:

8.020.749,- Ft
1.415,- Ft
66.189.620,- Ft
28.300.259,- Ft
478.600.- Ft
102.990.643,- Ft

76.843.157,- Ft
14.589.809,- Ft
10.868.475,- Ft
0 ,- Ft
102.301.441,- Ft

2./ A köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazotti összlétszáma: 16 fő
Ebből:
- köztisztviselő
15 fő
- fizikai alkalmazott
1 fő
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

6./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi
költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
63/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2019. évi költségvetési
beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg.
Bevételek:
- saját bevételek:
4.244.728,- Ft
- előző évi pénzmaradvány:
4.947.296,- Ft
- működési célú támogatás:
100.955.845,- Ft
- önkormányzati támogatás:
0,- Ft
Bevételek összesen:
110.147.869,- Ft
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Kiadások:
ebből:
- személyi juttatás:
- munkaadói járulék:
- dologi és ellátottak kiadása:
- egyéb működési célú kiadások
- beruházások
:
Kiadások összesen:
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

61.289.400,- Ft
11.831.036,- Ft
32.336.275,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
105.456.711,-Ft

7./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző
8./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap
elrendeléséről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Milus Lajos jegyző
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet.
Brunner Tibor polgármester: Javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak támogatását, melyet
előzőleg a Polgármesterek Tanácsa tárgyalt, a képviselő-testületeknek elfogadását javasolta.
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Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5/2020.(VII.06.) önkormányzati rendelete:
A Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti
nap elrendeléséről.
/Elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Brunner Tibor polgármester
dr. Milus Lajos jegyző

9./ Lakásbérleti szerződés módosítása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy több, mint 10 éve nem lett módosítva a Deák Ferenc u. 1. szám alatti
önkormányzati bérlakás bérleti díja. 76 m2 alapterületű lakásért havonta 3420,- Ft-ot fizetnek, ez
a mai árakat figyelembe véve nagyon alacsony. Javasolja a bérleti díjat – a határozati javaslatban
foglaltak szerint – 35.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani 2020. augusztus 1-től.
Hozzászólások:
Bézsenyi Zoltánné képviselő: Véleménye szerint 45.000,- Ft/hó összegben kellene a díjat
megállapítani.
Óváriné Halász Mária képviselő: 40.000,- Ft/hó összeget javasol.
A képviselő-testület 3 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
64/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a tulajdonában álló Esztergályhorváti, Deák F. u. 1. szám alatt található 76 m2
alapterületű önkormányzati bérlakás bérleti díját 3.420,- Ft/hó összegről, 45.000,Ft/hó összegre módosítja 2020.augusztus 1-től. A hatályban lévő lakásbérleti
szerződés többi pontján nem kíván módosítani.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a módosított
szerződés aláírására.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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10./ Esztergályhorváti 603/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a határozati javaslatot.
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria alpolgármester: támogatja az ingatlan értékesítését, de a 224.000,- Ft
elengedésével nem ért egyet, hisz az értékbecslés is pénzbe került az önkormányzatnak, kapnak
garázst ingyen, a szerver szoba átköltöztetésének is lesz költség vonzata. Az adás-vételi szerződés
tartalmazza, hogy a vételárat öt egyenlő részletben fizesse meg a vevő, a vételár teljes
kiegyenlítését követően kerüljön sor a Földhivatalban a tulajdonos átvezetésére, és kérik a
Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződésben foglaltakat aláírás előtt egyeztesse.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/
az alábbi határozatot hozta:
65/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
értékesíti a tulajdonában álló Esztergályhorváti 603/4 hrsz-ú, 660 m2-es belterületi
ingatlanát 1.024.000,- Ft értékben Farkas Péter Milán esztergályhorváti lakos
részére.
A képviselő-testület az ingatlant értékesítési azzal a feltétellel, hogy az ingatlanban
elhelyezkedő, az önkormányzat tulajdonát képező „szerver szobát” továbbra is
működteti és az érintettek belépését oda lehetővé teszi mindaddig, míg helyette egy
új épületet létesít a vevő a mostani ott elhelyezett eszközöknek, kiváltva a mostani
helyiséget, legkésőbb 2020. szeptember 1-ig.
Felkéri a Polgármestert az ingatlan értékesítésével kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére, és az adás-vételi szerződés aláírására.
Felelős: Brunner Tibor Kálmán polgármester
Határidő: 2020. szeptember 1.
11./ Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás”
címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
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66/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségi tér ki-/átalakítás és
foglalkoztatás” című 2020. évi pályázat kiírására az Esztergályhorváti, Arany J. u.
6. szám alatti művelődési ház felújítására pályázatot nyújt be 30.498.832,- Ft
támogatási összegre, melyhez az önkormányzat részéről önrész nem szükséges.
2./ Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
Határidő: azonnal
12./ Magyar Falu Program keretében „Gépbeszerzés közterületek, közutak gondozására”
címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
67/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Gépbeszerzés közterületek,
közutak gondozására” című 2020. évi pályázat kiírására kistraktor és hozzá
kapcsolódó adapterek beszerzésére pályázatot nyújt be 13.996.440,- Ft
támogatási összegre, melyhez az önkormányzat részéről önrész nem szükséges.
2./ Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
Határidő: azonnal
13./ Magyar Falu Program keretében „Utak felújítása” címmel pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
68/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
1./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Utak felújítása” című 2020.
évi pályázat kiírására Esztergályhorváti belterület 202 hrsz. és külterület 02/50
hrsz. alatti útszakaszok aszfaltburkolatának felújítására pályázatot nyújt be
26.273.000,- Ft támogatási összegre, melyhez az önkormányzat részéről önrész
nem szükséges.
2./ Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
Határidő: azonnal

14./ Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról beszámoló.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
69/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a Zalaapáti fogorvosi körzet munkájáról szóló beszámolót megismerte,
megtárgyalta, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztés szerint
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a beszámoló elfogadásáról.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
15./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
Előadó ismertette a Magyar Államkincstár 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatással kapcsolatos tájékoztatóját, javasolja a pályázat benyújtását.
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A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
70/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
megismerte és megtárgyalta a Magyar Államkincstár tájékoztatását a 2020. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatban és az alábbi
határozatot hozta:
1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi lakossági víz és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati
úton igénylésre kerüljön. A támogatási igénybejelentésben foglaltakat a csatolt
tartalommal tudomásul veszi.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, aláírására.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
Határidő: 2020. július 6.

16./ Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Mini Bölcsőde óvodavezetői állásra beérkezett pályázat
elbírálása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, melyet az Intézményi
Társulás Tanácsa előzőleg megtárgyalt, a képviselő-testületeknek elfogadását javasolta.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ez követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazatta /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
71/2020.(VII.02.) számú határozat:
1) Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére érkezett pályázatot. A Szakértői Bizottság és a Zalaapáti Óvoda,
Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Tanácsa véleményét figyelembe véve Pozsegovits
Borbálát kinevezi a Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére 2020. augusztus 16. napjától – 2025.
augusztus 15. napjáig terjedő időszakra.
2) Az óvodavezetőt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 64. § (4), 65. § (1) bekezdése szerint meghatározott illetmény,
valamint az Nkt. 8. melléklete szerinti intézményvezetői pótlék illeti meg.
3) Felkéri Vincze Tibor Zalaapáti Község Polgármesterét, mint az intézmény fenntartói
társulás elnökét, a kinevezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Brunner Tibor polgármester
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17./ Egyéb ügyek:
a) TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 Esztergályhorváti Község Önkormányzat hivatal
épületének energetikai fejlesztése című projekt keretében építészeti kivitelezésre beérkezett
árajánlatok elbírálása.
Előadó: Brunner Tibor polgármester
Előadó elmondta, hogy tárgyi munka elvégzésére három árajánlat érkezett, melyeket részletesen
ismertetett. A Green Master & Movie Kft. kispáli vállalkozás bruttó 16.764.000,- Ft, a RomorosZala Kft. cserszegtomaji vállalkozás bruttó 18.608.040,- Ft, az Árdi Zala Kft. keszthelyi
vállalkozás bruttó 19.278.600,- Ft díjért vállalja a munka elvégzését.
Javasolja a legkedvezőbb árajánlatot adó Green Master & Movie Kft. Kispáli, Kossuth L. u. 9.
szám alatti vállalkozás megbízását.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
72/2020.(VII.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete –
a TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00013 Esztergályhorváti Község Önkormányzat hivatal
épületének energetikai fejlesztése című projekt keretében építészeti kivitelezésre
beérkezett árajánlatokat megismerte, megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Tárgyi munka elvégzésével megbízza a Green Master & Movie Kft. 8912 Kispáli,
Kossuth Lajos u. 9. szám alatti vállalkozást bruttó 16.764.000,- Ft díjért, az
árajánlatában szereplő feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
és felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Brunner Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása után:
Farkasné Pálfy Valéria alpolgármester elmondta, hogy a veszélyhelyzet miatt elvonták az
önkormányzatoktól a gépjármű adó bevételt, ami terhet jelent a költségvetésnek. A helyi adók
felülvizsgálatát többek között ez is indokolja. Esztergályhorvátiban - a környező településeket
figyelembe véve – nagyon alacsony az iparűzési adó mértéke. A kommunális adót
lecsökkentették a szemétszállítási díj emelése, lakosságra való áthárítása miatt. A hegyi,
mezőgazdasági utakat használják a vidéki gazdák is, a karbantartásuk az önkormányzat költsége.
Mindezeket figyelembe véve indokolt lenne az adótételek emelése. Az iparűzési adót 1,5 %-ra, a
kommunális adót a csökkentés előtti mértékre javasolja módosítani. A földadót is be kellene
vezetni, így a hegyi utakat is könnyebb lenne rendben tartani. A helyi ingatlantulajdonosok, az
iparűzési adónál a kicsi vállalkozások kaphatnának kedvezményt.
Brunner Tibor polgármester: tudomása szerint a környező településeken is működik a földadó,
javasolt lenne bevezetése. Zártkertekben is lehet ez alkalmazni?
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dr. Milus Lajos jegyző elmondta, hogy az adótételek emelését át kell gondolni. Az elvont
gépjármű adó bevételt az állam – előzetes információ szerint – más formában, támogatások
emelésével kompenzálja, de ehhez a 2021-es év országos költségvetését is látni kell.
Esztergályhorvátiban ez 1,2 millió Ft. Adót a művelt területek után nem kell fizetni az
Agrárkamara igazolása alapján. A zártkert egy speciális forma, a törvényben utána kell nézni.
Adótételt csökkenteni év közben is lehet, emelni úgy kell, hogy a rendeletet december 1-ig ki kell
hirdetni. Ezt nagyon át kell gondolni, novemberig lehet álláspontot kialakítani.
Óváriné Halász Mária képviselő: Nagyon sok zártkerti ingatlan elhanyagolt, nem művelik, nem
takarítják le, a vadak elszaporodnak. A szomszédos művelt területek gazdái szenvednek ettől. Mit
lehet ellene tenni?
dr. Milus Lajos jegyző: Amennyiben a területen nincs gyomnövény, akkor szinte semmit.
Korábbi tapasztalatból tudja mondani, hogy ha a gazda arra hivatkozik, hogy a területen
természetes, gyommentes növénytakaró van, és neki ez tetszik, ezt el kell fogadni. A külterületi
és zárkerti ingatlanokat a Megyei Kormányhivatal Földhivatali osztálya ellenőrzi, oda kell
bejelentést tenni, ha valakinek panasza van. A gyomnövény fogalma sok esetben nem tisztázott,
ez újabb kérdést vet fel, a parlagfű egyértelmű. Az önkormányzat saját költségén eredménytelen
felszólítást követően lekaszáltathatja a területet, ráterhelheti az ingatlan tulajdonosára. A
panaszolt ellenállása egy hosszabb, költséges procedúrát von maga után. Az idő, költség nincs
arányban a befolyt összeggel. Az ingatlan tulajdonosát fel lehet szólítani, de – amennyiben nincs
gyomnövény a területen – kötelezni nagyon nehéz, ha nem akarja a kaszálásra, hosszú procedúra
következhet belőle.
Brunner Tibor polgármester: a településen szemlét követően 19 felhívást küldtek ki a
belterületi ingatlan tulajdonosoknak, 17 esetben pozitív változás történt.
A képviselő-testület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette.
Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 19 perckor bezárta.

Kmft.
Brunner Tibor Kálmán
polgármester

dr. Milus Lajos
jegyző
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