ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án
15,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 13/2017.
Határozatok száma: 72, 73, 74, 75, 76/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. november 30-án megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
72
73
74
75
76

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
13(XII.14.)

kódja
D3
D1
C2
Z1
Z1

Tárgya

A közterületek tisztántartásáról, a
települési szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról
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Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
4/2012.(II.28)
G1
önkormányzati rendelet
módosítása
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14/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án 15,30 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Esztergályhorváti, Deák F. út 1.
Jelen vannak: - Rékasi Csabáné polgármester
- Réti Tibor alpolgármester
- Bézsenyi Zoltánné
- Farkasné Pálfy Valéria
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Meghívott:

-

Kovács Katalin jegyző
Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Rékasi Csabáné 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.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
3./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének
jóváhagyása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
4./ Önkormányzati társulásokról beszámoló:
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában 2017.
évben végzett tevékenységről.
b) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről.
c) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
5./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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6./ A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 4/2012.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
7./ Egyéb ügyek:
a.) Esztergályhorváti, Arany János út 41/A szám alatti ingatlan szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás ügye.
b) Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv elkészítéséről
48/2017.(VII.13.) számú határozat módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

szóló

valamint a Mötv. 46 § (2) bek. alapján zárt ülésen.
8./ Szociális célú tüzelőanyag támogatásra beérkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
9./ Rendkívüli települési támogatás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Rékasi Csabáné 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.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.

2./ Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a hátralékok beszedése érdekében
mindent elkövetnek, a behajtási cselekmények folyamatosak.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást be nem fizetők listáját
tételesen át kell nézni, akitől nem lehet behajtani át kell adni a NAV-nak, mert amennyiben lesz
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jövedelme, egyből levonják belőle. A falu előlegezte meg, mindent el kell követni a beszedése
érdekében.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
72/2017.(XI.30.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót – az előterjesztés szerint –
elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a hátralékok behajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket folyamatosan tegye meg.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének
jóváhagyása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat 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:
73/2017.(XI.30.) számú határozat:
1. Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Esztergályhorváti Község
Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint elfogadja.
2. A munkaterv előírásait 2018. január 1-től 2018. december 31-ig kell alkalmazni. A Képviselőtestület felhatalmazza Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek
időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési
tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
alkalmazásában álló, Szabó Béla független belső ellenőr (5115825) látja el a Társulási
megállapodásban foglaltak szerint.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Kovács Katalin jegyző
Szabó Béla belső ellenőrzési vezető
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4./ Önkormányzati társulásokról beszámoló:
a) Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában 2017.
végzett tevékenységről.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

évben

Előadó elmondta, hogy a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást 16 település
alkotja, a tagdíjakból tartja fenn magát, egy referens látja el a feladatokat. Havonta egyszer
ülésezik, a polgármesterek képviselik az önkormányzatokat. A társulás keretében látják el az
önkormányzatok a családsegítés, házi gondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a
belső ellenőrzési feladatokat.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsában
végzett tevékenységről szóló beszámolót 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta.

b) Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: Rékasi Csabáné 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.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta a Zalaapáti Óvoda, Egységes
Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

c) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: Rékasi Csabáné 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.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ elfogadta
Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
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5./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot, javasolta elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
74/2017.(XI.30.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót sz írásos előterjesztésben írt
tartalommal tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestertt, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. December 15.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

6./ A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 4/2012.(II.28) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a rendelet-tervezetet, elmondta, hogy a szolgáltató váltás indokolta a
rendelet módosítását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelete:
A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
7

8

Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

7./ Egyéb ügyek:
a) Esztergályhorváti, Arany János út 41/A szám alatti ingatlan szennyvíz érdekeltségi
hozzájárulás ügye.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó részletesen ismertette tárgyra vonatkozó 1728-13/2017. ügyszámon iktatott
jegyzőkönyvet, melyből kiderül, hogy a rákötés valóban nem valósítható meg. Most mérlegelni
kell, hogy ennek költségét, - amely előzetes információ szerint magasabb, mint a hozzájárulás, vállalja a képviselő-testület, vagy eltekint a szennyvízközmű hozzájárulás megfizetésétől. Ez
utóbbit javasolja, hisz az ingatlan további sorsa is rendezetlen, végrehajtás alatt áll.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
75/2017.(XI.30.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
az Esztergályhorváti, Arany János utca 41/A. ingatlan szennyvíz bekötésére
vonatkozó jegyzőkönyvet megismerte, megtárgyalta, és úgy határozott, hogy Kiss
Ferenc 8742 Esztergályhorváti, Arany János utca 41/A. szám alatti lakos, ingatlan
tulajdonos részére kivetett szennyvíz érdekeltségi hozzájárulást törli.
Felkéri a jegyzőt, hogy nevezettet döntéséről egyedi, alakszerű határozattal
értesítse.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

b) Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv elkészítéséről szóló 48/2017.(VII.13.)
számú határozat módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy tárgyi határozattal már döntött a képviselő-testület a megbízásról. A
vállalkozó új tervezési munkára, feladatmegoldásra adta az árajánlatot, a pontos lefolyását,
tartalmát nem ismerték, hisz ez országosan új feladatot jelent. A vállalkozónak többeletmunkát és
többletköltséget jelentett az árajánlathoz képest a feladat elvégzése, ezért kéri a megbízási díj
1.000.000,- Ft-ban történő megállapítását, elfogadását. Ezt teljes egészében az állam támogatja.
Javasolja tárgyi határozatban a díj 1.000.000,- Ft-ra történő módosítását.
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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76/2017.(XI.30.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
a 48/2017.(VII.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Esztergályhorváti településképi arculati kézikönyv, valamint az arculati kézikönyv
és a településképi rendelet előkészítésével megbízza CAT Grafika Bt.
Zalaegerszeg, Lőrinc barát út 9/a szám alatti vállalkozást 1.000.000,- Ft díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

Napirend tárgyalása után:
Rékasi Csabáné polgármester elmondta, hogy a kistelepülések alacsony összegű fejlesztésére
benyújtott pályázaton megítélt 1.000.000,- Ft támogatást a Rákóczi utcában lévő vízelvezető árok
betonnal való burkolására tervezik felhasználni.

Ezt követően a képviselő-testület 16,17 órától zárt ülésen folytatta munkáját.

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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