ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 9-én
16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: -/2017.
Határozatok száma: 9, 10, 11/2017.
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3/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 9-én 16,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Esztergályhorváti, Deák F. út 1.
Jelen vannak: - Rékasi Csabáné polgármester
- Réti Tibor alpolgármester
- Farkasné Pálfy Valéria
- Bézsenyi Zoltánné
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Meghívott: -

Hegedüs Lóránt aljegyző

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./ Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Zalaapáti Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi
költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
Hegedűs Lóránt aljegyző
4./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
5./ Esztergályhorváti Önkormányzat külterületi ingatlanainak bérbeadása vadászati célra.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
6./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
Hegedűs Lóránt aljegyző
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Napirendek tárgyalása:
1./ Szociális intézményi férőhely kiváltás megvalósítása.
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.
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: a faluban az új házak felépítésével gyarapodik a falu, évek
óta nem épült új ház.
Réti Tibor alpolgármester: Munkahely teremtés szempontjából is előnyös lenne a falunak, a
Zalaapáti intézménybe is többen járnak a településről, talán az ott dolgozók közül is helyben
maradnának, ha itt lenne lehetőségük.
Rékasi Csabáné polgármester: Jó lehetőségnek tartja, a falu fejlődne, munkahelyek jönnének
létre. A házakban felügyelet mellett élnek a lakók, csak azokat helyezik ki, akik erre alkalmasak,
naponta foglalkoztatva lesznek. A cél az önállóbb életre nevelés és készségeik megtartása
családias környezetben. Az új házak építésénél akár helyi vállalkozás is kaphat lehetőséget.
Véleménye szerint csak pozitívumokat lehet említeni.
Bézsenyi Zoltánné képviselő: A délutáni, esti órákat töltik a házakban, napközben
foglalkoztatva lesznek, szakszemélyzet felügyel rájuk.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Polgármester Asszonnyal és az Intézmény képviselőivel
személyesen megnézték Berzencén a már működő lakóotthont. A házak nagyon szép, új és
modern kivitelezésben épültek. A lakók kedvesen fogadták a vendégeket, a lakásokban tisztaság,
az udvaron rend fogadta őket. Csak pozitív tapasztalatról tud beszámolni, a sérült ember is ember,
nekik is igényük van a teljes életre, állapotukhoz képest az önállóságra. A házak a környezetbe
illő tervek szerint készültek, megvalósításuk esetén a falu értékei gyarapodnak.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
9/2017.(II.09.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta az „ Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való
áttérés fejlesztése-intézményi férőhely kiváltás megvalósítása.” tárgyú előterjesztést –
valamint ennek keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF)
által benyújtott támogatási kérelem szakmai tartalmát - és az alábbi döntést hozta:
a) A képviselő-testület hozzájárul a támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi
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aktiválásához, továbbá biztosítja, hogy az ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a
fejlesztés céljára rendelkezésre álljanak.
b) Kijelenti hogy az alábbi, - tulajdonát képező - ingatlanokat ingyenesen rendelkezésre
bocsájtja a projekt sikeres megvalósításához – az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat”, „Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat” továbbá a „Használati
megállapodás”-ban rögzített feltételekkel:
1./ Esztergályhorváti 205/1. hrsz, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 2166
m2 terület,
2./ Esztergályhorváti 205/3. hrsz. kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 2611
m2 terület,
c) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a b) pontban felsorolt ingatlanokra vonatkozóan az
Esztergályhorváti Önkormányzat, mint „Használatba adó képviseletében” a „Nyilatkozat”-ot,
„Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat”-ot és továbbá a „Használati megállapodás”-t
aláírja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságot értesítse.
Határidő: 2017. február 17.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Zalaapáti Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi
költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a költségvetés tervezetét, elmondta, hogy az állami támogatás fedezi
a tervezett költségeket.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Zalaapáti Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményi Társulás 2017. évi
költségvetését 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, az együttes ülésen elfogadásra
javasolta.

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
Hegedűs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
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Hegedűs Lóránt aljegyző: részletesen ismertette a költségvetés tervezetét, elmondta, hogy a
költségvetésben szerepel a lakosonkénti 1000,- Ft támogatás, melyet a dolgozók jutalmazására
kívánnak felhasználni.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 5 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, az együttes ülésen elfogadásra javasolta.

4./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné 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.
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Nagyon meg kell gondolni, hogy mire költjük a falu pénzét,
eddig is megfontoltan gazdálkodtunk.
Török Zoltán képviselő: Az idei évben tervezett feladatokat tartalmazza a költségvetés,
remélhetőleg mindet meg tudják valósítani.
Bézsenyi Zoltánné képviselő: A többi kitűzött cél mellett nagyon fontos lenne a kultúrház
felújítása, pályázati támogatással jó lenne kiegészíteni a költségvetést.
Réti Tibor alpolgármester: elsődlegesen a kötelező feladatokat kell ellátni, biztosítani kell a
falu működését.

A képviselő-testület az Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetését 5 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, a következő ülésen elfogadásra javasolta.

5./ Esztergályhorváti Önkormányzat külterületi ingatlanainak bérbeadása vadászati célra.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy felkereste a Pogányvári Vadásztársaság képviselője, hogy
Esztergályhorváti település külterületeire vadászati bérleti jogot szeretnének nyerni, ehhez a
képviselő-testület támogatását kéri. A polgármester megbízása is szükséges, hogy
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Esztergályhorváti Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok vadászati joggal
kapcsolatos ügyeit intézhesse.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
10/2017.(II.09.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
az Esztergályhorváti külterületi ingatlanait a következő vadászati ciklusra a Pogányvári
Vadásztársaság /Pacsa, Szent István tér 30/A/ részére adja bérbe vadászati célra.
Megbízza a polgármestert az Esztergályhorváti Község Önkormányzata tulajdonában lévő
külterületi ingatlanok vadászati joggal kapcsolatos ügyeinek intézésére.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester

6./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
Hegedűs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hegedűs Lóránt aljegyző: 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:
11/2017.(II.09.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján
kijelenti, hogy az önkormányzatnak l évet meghaladó lejáratú kölcsöntartozása
nincs, így adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége e
költségvetési évet követő három évre vonatkozóan jelenleg nemleges.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 24 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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