ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-én
15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 1/2018.
Határozatok száma: 5, 6/2018.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15-én megtartott nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
5
6

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
1(II.21.)

kódja
Z1
Z1

Tárgya

Az
Önkormányzat
Szervezeti
Működési Szabályzatáról
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Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
és 5/2013.(V.14.) önk.rendelet A1
módosítása
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2/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-én 15,00 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: -

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./ Esztergályhorváti Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
2./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének
előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
4./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
5./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
6./ Egyéb ügyek:
a) Lakossági szennyvízdíjhoz hozzájárulás.
b) Belső ellenőrzési hozzájárulás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ Esztergályhorváti Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/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: véleménye szerint a külföldiek ingatlanszerzése ügyében a
nyilatkozat-tételt meg kellene tartani a képviselő-testület hatáskörében.
Rékasi Csabáné polgármester: meg lehet tartani, de ilyen esetben testületi ülést kell tartani,
lehet olyan helyzet is, hogy hetente.
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: A képviselők elérhetők bármikor, nem lenne probléma a
testületi ülés, de javasolja, hogy ruházzák át a polgármesterre, de döntés előtt a képviselőtestületet tájékoztassa.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a javaslatot, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(V.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2018. évi költségvetésének
előterjesztése.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
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Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, melyet az Intézményi Társulás Tanácsa előzőleg
megtárgyalt.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás 2018. évi
költségvetését 5 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, az együttes ülésen elfogadásra
javasolta.

3./ Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének előterjesztése.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, melyet a Polgármesterek Tanácsa előzőleg
megtárgyalt.
Hozzászólások:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: A költségvetés tartalmazza e a településenkénti 1000,Ft/lakos támogatást? Ezt feltétlenül adni kell, hisz szégyen, hogy a köztisztviselők minimálbérért
dolgoznak.
Hegedüs Lóránt aljegyző: a költségvetés tartalmazza e tételt, melyet majd az együttes testületi
ülésen kell elfogadni.

A képviselő-testület a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 5 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, az együttes ülésen elfogadásra javasolta.

4./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2018. 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.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az Esztergályhorváti Önkormányzat 2018. évi költségvetését 5 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ támogatta, a következő ülésen elfogadásra javasolta.
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5./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről tájékoztatás.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, 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:
5/2018.(II.15.) 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

6./ Egyéb ügyek:
a) Lakossági szennyvízdíjhoz hozzájárulás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy 2017. évben a lakosság által fizetett szennyvízdíjból az önkormányzat
átvállalt 39,30 Ft/m3-t, javasolja ezt 2018. évben biztosítani.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 5 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
6/2018.(II.15.) számú határozat:
Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
a lakossági szennyvízdíjból 39,30 Ft/m3-t átvállal 2018. évi költségvetése terhére.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
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b) Belső ellenőrzési hozzájárulás.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
Előadó elmondta, hogy a belső ellenőrzést a Kistérségi Társulás keretében látják el, ehhez 2018.
évben 54.121,- Ft-tal kell hozzájárulni Esztergályhorváti településnek, ezt az Önkormányzat
költségvetése tartalmazza.
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 15 óra 52 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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