ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2017.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-én
16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 12/2017.
Határozatok száma: 66, 67, 68, 69. 70, 71/2017.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. november 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
66
67
68
69
70
71

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
12(XI.21.)

kódja
A10
D3
Z1
Z1
Z1
K9

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

A településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési
eszközök,
a
településképi
arculati
kézikönyv,
valamint a településképi rendelet
készítése és módosítása során irányadó
partnerségi egyeztetés szabályairól
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Kódja

Z0
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13/2017.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-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
- Bézsenyi Zoltánné
- Farkasné Pálfy Valéria
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
Meghívott:

-

Kovács Katalin jegyző

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./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi
rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelet elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Közterület elnevezése (Esztergályhorváti 160. hrsz.)
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
3./ A helyi adók bevezetéséről szóló
felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

12/2004.(XII.18.)

önkormányzati

rendelet

4./ Egyéb ügyek:
a) Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok díjáról szóló 17/2017.(III.02.)
számú határozat módosítása.
b) Téli hó eltakarítására megbízás.
c) Karácsonyi élelmiszer csomag vásárlás.
d) Zalavíz Zrt. módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi
rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelet elfogadása.
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 települési arculati kézikönyv
készítéséhez is szükséges lesz a rendelet megléte.
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
12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete:
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a
településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi
egyeztetés szabályairól.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Közterület elnevezése (Esztergályhorváti 160. hrsz.)
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/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:
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66/2017.(XI.15.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta a „Közterület elnevezése (Esztergályhorváti: 160 hrsz.)” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-a alapján az
Esztergályhorváti, belterület 160 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan/közterület nevét meghatározza
és hozzájárul, hogy a tulajdoni lap címsorába feltüntetésre kerüljön az alábbiak szerint:
„8742 Esztergályhorváti, Rákóczi Ferenc utca”
2./Felkéri a polgármestert, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala
Földhivatali Osztályához az 1/ pont szerinti ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez a szükséges
kérelmet és mellékleteit nyújtsa be.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ A helyi adók bevezetéséről szóló
felülvizsgálata.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester

12/2004.(XII.18.)

önkormányzati

rendelet

Előadó elmondta, hogy az adóztatási tevékenységről szóló részletes beszámolót a decemberi
ülésen tárgyalja a testület. A gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy amennyiben
adótételt kíván emelni a képviselő-testület, a rendeletet december 1-ig ki kell hirdetni, ezért erről
most kell dönteni. Nem javasolja az adótételek emelését.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a polgármester javaslatát, majd 5 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
67/2017.(XI.25.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évre vonatkozóan a helyi adók mértékét nem emeli , a “Helyi adókról” szóló
rendeletét az adók mértéke vonatkozásában nem módosítja.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ Egyéb ügyek:
a) Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok díjáról szóló 17/2017.(III.02.) számú
határozat módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy tárgyi határozatban alacsony összegű eltérés van a megállapodáshoz
képest, ezért a fenti határozatot módosítani kell, hogy a megállapodás aláírható legyen.
Részeletesen ismertette a megállapodást, javasolta az abban foglaltak elfogadását.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
68/2017.(XI.15.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ a 17/2017.(III.02.) számú határozatát visszavonja.
2./ megismerte, megtárgyalta a házi segítségnyújtáshoz, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz és család- és gyermekjóléti szolgálathoz fizetendő hozzájárulás
mértékéről szóló megállapodást 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 844.785,- Ft
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 32.481,- Ft,
c) család- és gyermekjóléti szolgálatra 87.771,- Ft
összesen 965.037,- Ft összeget biztosít 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

b) Téli hó eltakarítására megbízás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy az előző évihez hasonlóan javasolja Újláb László helyi mezőgazdasági
vállalkozó megbízását a téli hó eltakarítására, 2017. december 1-től, 2018. március 31-ig, 7000,Ft +ÁFA/óra megbízási díjért.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
69/2017.(XI.15.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
a téli hó eltakarítás gépi munkáinak elvégzésével Újláb László Esztergályhorváti,
Rákóczi út 15. szám alatti vállalkozót bízza meg 2017. december 1-től 2018.
március 31-ig 7000,- Ft+ÁFA/óra megbízási díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, aláírására.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

c) Karácsonyi élelmiszer csomag vásárlás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Előadó elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is kedveskedni szeretnének a
nyugdíjasoknak, illetve a gyerekeknek. Az eddigiekhez képest annyi változtatást javasol, hogy a
támogatást a nyugdíjasok részére ne élelmiszer csomag, hanem Erzsébet utalvány formájában
adják. Előzetes felmérés szerint 98 nyugdíjas van, 3000,- Ft/fő érétkű Erzsébet utalvány, 55 fő a
gyerek 1000,- Ft/fő értékben állítanak össze részükre édességből csomagot, melyet karácsony előtt
adnak át az érintetteknek.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
70/2017.(XI.15.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
98 fő nyugdíjas részére 3000,-Ft/fő értékű Erzsébet utalvány, 55 fő gyermek
1000,- Ft/fő értékben édességből álló csomag vásárlását határozza el, 2017. évi
költségvetése terhére.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

d) Zalavíz Zrt. módosított gördülő fejlesztési tervének elfogadása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a 2591-9/2017. ügyszámon iktatott, tárgyra vonatkozó anyagot, valamint
a határozati javaslatot.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
71/2017.(XI.15.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves módosított gördülő
fejlesztési tervben leírtakkal – 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület 21-15769-1-001-00-13 MEKH azonosító kóddal rendelkező
Esztergályhorváti-SZV víziközmű-rendszer módosított gördülő fejlesztési tervében
szereplő MEKH által elfogadott 2017. évre vonatkozó munkákat megrendeli az Északzalai Víz-és Csatornamű Zrt-től.
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 38 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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