ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 2-án
15,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 2, 3/2017.
Határozatok száma: 15, 16, 17, 18, 19, 20/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 2-án megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
15
16
17
18
19
20

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
2(III.09.)
3(III.22.)

kódja
D1
A15
Z1
I2
Z1
A15

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Az
Önkormányzat
2017.
költségvetéséről
Az
Önkormányzat
Szervezeti
Működési Szabályzatáról
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évi

Kódja

B1

és 5/2013.(V.14.) önk.rendelet A1
módosítása
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4/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 2-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
- Farkasné Pálfy Valéria
- Bézsenyi Zoltánné
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Meghívott: - Kovács Katalin jegyző
- Hegedüs Lóránt aljegyző
- 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./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
3./ Esztergályhorváti Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
4./ Egyéb ügyek:
a) ) Belső ellenőrzési tevékenység működési kiadásaihoz hozzájárulás.
b) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívásra pályázat benyújtása.
c) Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szolgáltatásokhoz fizetendő
hozzájárulás.
d) Esztergályhorváti környezetvédelmi programjának tárgyalása.
e) Esztergályhorváti közvilágítás korszerűsítés tervezésére beérkezett árajánlatok
elbírálása.
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f) Esztergályhorváti Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok vásárlási
kérelme.
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 polgármester lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

2./ Esztergályhorváti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása.
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, javasolta elfogadását.
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
2/2017.(III.09.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4

5

3./ Esztergályhorváti Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy módosították a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást, mely 4. számú melléklete az SZMSZ-nek, ezért ezt is módosítani
kell.
Részletesen ismertette a rendelet-tervezetet.
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
3/2017.(III.22.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(V.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ Egyéb ügyek:
a) ) Belső ellenőrzési tevékenység működési kiadásaihoz hozzájárulás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás keretében látják el. Ennek működési kiadásaihoz Esztergályhorvátinak
54.121,- forinttal kell hozzájárulni. Ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt –
megállapodás tervezetét, javasolva elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

15/2017.(III.02.) számú határozat:
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Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
megismerte, megtárgyalta a belső ellenőrzési tevékenységének ellátásához
nyújtandó, 2017. évi működési hozzájárulásról szóló megállapodást és az alábbi
határozatot hozta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás keretében ellátott belső ellenőrzési tevékenység
működési kiadásaihoz 54.121,- Ft összeget biztosít 2017. évi költségvetése
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

b) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című
felhívásra pályázat benyújtása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó részletesen ismertette tárgyi pályázati felhívást. Elmondta, hogy az első körben beadott
pályázatot elutasították, javasolja a támogatási kérelem benyújtását.
A Képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
16/2017.(III.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Határidő: 2017. március 14.

c) Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szolgáltatásokhoz fizetendő
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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hozzájárulás.
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Előadó elmondta, hogy az Önkormányzat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
fenntartásában működő Szociális Szolgáltató Központ útján látja el a házi segítségnyújtás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat. Ennek költségeihez hozzá kell járulni az
önkormányzatnak, a házi segítségnyújtáshoz 822.415,- Ft, illetve a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz 31.401,- forinttal. Nagyon magasnak tartja az emelkedést, amit főleg a
béremelés okoz, de az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata, javasolja elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
17/2017.(III.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
megismerte, megtárgyalta a házi segítségnyújtáshoz és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Szolgáltató
Központ által ellátott szolgáltatásokra ellátásonként
a) házi segítségnyújtásra 822.415,- Ft
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 31.401,- Ft,
összesen 934.942,- Ft összeget biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

d) Esztergályhorváti környezetvédelmi programjának tárgyalása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, valamint Esztergályhorváti Község 2016-2021.
évekre szóló Környezetvédelmi Programját. /Környezetvédelmi Program teljes anyagát a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták./
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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18/2017.(III.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Esztergályhorváti Község Környezetvédelmi Programjának
elfogadásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület elfogadja Esztergályhorváti Község Környezetvédelmi
Programját.
A 24/2005.(IX.13.) számú határozatával elfogadott környezetvédelmi programot
hatályon kívül helyezi.
Megbízza a polgármestert, hogy a program kettő éves felülvizsgálatáról
2018.12.31. napjáig intézkedjen.
Felelős: Kovács Katalin jegyző
Határidő: folyamatos

e) Esztergályhorváti közvilágítás korszerűsítés tervezésére
elbírálása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

beérkezett árajánlatok

Előadó elmondta, hogy három szakvállalkozástól kértek be árajánlatot a közvilágítás tervezésére,
melyeket részletesen ismertetett. A Sámavill Kft. zalaegerszegi vállalkozás 1750,- Ft/lámpatest,
összesen 215.250,- Ft + ÁFA, a daday és D Műszaki és Kereskedelmi Betéti Társaság
zalaegerszegi vállalkozás 246.000,- Ft + ÁFA, az Elektroplan 2000 zalaegerszegi vállalkozás
233.700,- Ft + ÁFA díjért a munkát elvégezni.
Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Sámavill Kft. Zalaegerszeg, Ady út 28. szám alatti
vállalkozás megbízását, az ajánlatában szereplő feltételekkel.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
19/2017.(III.02.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
Esztergályhorváti község közvilágítás korszerűsítésének tervezésével megbízza a
Sámavill Kft. Zalaegerszeg, Ady út 28. szám alatti vállalkozást 215.250,- Ft +
ÁFA díjért, az ajánlatában szereplő feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin elnök
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f) Esztergályhorváti Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok vásárlási kérelme.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó részletesen ismertette Tóth Zsolt esztergályhorváti lakos 371-3/2017. ügyszámon iktatott
tárgyra vonatkozó kérelmét. Hét ingatlanról van szó, körültekintően kell járni. Javasolja
megtekinteni a helyszínen, hogy mekkora és milyen állapotú területekről van is szó.
Javasolt az értékesítésük, de végső döntést a helyszíni szemlét követően hozzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a felsorolt területeket értékesíteni
kívánják, de a vételár megállapítása előtt helyszíni szemlét tartanak, ezt követően hoznak érdemi
döntést.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 16 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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