ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2018.

JEGYZŐKÖNYV
az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26-án
10,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 3, 4/2018.
Határozatok száma: 10, 11, 12/2018.
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JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 26-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Határozatok:
Sorszáma
10
11
12

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)
3(III.28.)
4(III.29.)

kódja
A2
Z1
Z1

Tárgya

Kapcsolódó
Kódja
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
Az
Önkormányzat
2018.
évi 2/2018.(III.05.) önk.rendelet B1
költségvetéséről
módosítása
A Közigazgatási hatósági eljárás és 7/2005.(X.20.) önk.rendelet Z0
szolgáltatás általános szabályairól szóló hatályon kívül helyezése
2004. évi CXL. törvény végrehajtására és
az önkormányzat helyi rendeleteinek
jogharmonizációjáról
szóló
7/2005.(X.20.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről.
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4/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26-án 10,00 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 képviselők
/5 tagú testületből 4 fő/
Távol maradt: - Török Zoltán képviselő /1 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 4 fő igenlő
szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Esztergályhorváti Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
3./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.05.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
4./ A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról
szóló 7/2005.(X.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
5./ Egyéb ügyek:
a) Zalai-Balaton Natúrpark Egyesület megalakítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
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Napirendek tárgyalása:
1./ Esztergályhorváti Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
10/2018.(III.26.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § (1) bekezdésben
biztosított jogkörében eljárva az Esztergályhorváti Helyi Választási Bizottság
tagjává az alábbi személyt megválasztja.
1./ Belovári Dávid

Esztergályhorváti, Kossuth Lajos utca 5.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy nevezett eskütételét szervezze meg.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző
Határidő: azonnal

2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/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 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

4

5

11/2018.(III.26.) számú határozat:
A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervről.
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének
elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2018.
évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.05.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó elmondta, hogy a szociális étkeztetést végző Vásártér Bt. zalaszentgróti vállalkozás kérte a
térítési díjak emelését, melyek 2015-ben lettek utoljára felülvizsgálva. Több település részéről is
felmerült a mennyiségi és minőségi kifogás. Ennek orvoslására az önkormányzatok közösen
dietetikus megbízását javasolják, aki havonta ellenőrizné a minőséget, mennyiséget, valamint
tanácsot is adna a probléma kiküszöbölésére. Részletesen ismertette a rendelet-tervezetet,
javasolta elfogadását.
Folyamatban van a dietetikus megbízása, melyet az érintett önkormányzatok és a vállalkozó fizet.
A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal
/egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018.(III.28.) önkormányzati rendelete:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.05.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

4./ A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról
szóló 7/2005.(X.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
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Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a rendelet tervezetet, elmondta, hogy a jogszabály változása miatt
kell ezt megtenni.
Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelete:
A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek
jogharmonizációjáról szóló 7/2005.(X.20.) önkormányzat rendelet hatályon
kívül helyezéséről.
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A rendeletben foglaltak végrehajtásáért
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Kovács Katalin jegyző

5./ Egyéb ügyek:
a) Zalai-Balaton Natúrpark Egyesület megalakítása.
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés, határozati javaslat, alapszabály tervezete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést, valamint az alapszabály tervezetét, javasolta az
egyesületben való részvételt, az alapszabály elfogadását.
Hozzászólás:
Farkasné Pálfy Valéria képviselő: Nem támogatja az egyesületben való részvételt, ennek nem
sok értelmét látja. A településnek sokkal fontosabb lenne a munkahely teremtés, hogy a fiatalokat
itt lehessen tartani, ne néptelenedjen el a falu.
Bézsenyi Zoltánné képviselő: támogatja az elképzelést, hisz ez csak előnyére válhat a
településnek.
Réti Tibor alpolgármester: meg kell próbálni, ez csak előnyt jelent, ha lesz pályázati lehetőség
igénybe lehet venni.
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Rékasi Csabáné polgármester: a falut népszerűsítené, esetleg a Zala hídon átvezető
kerékpárúttal a települést össze lehetne kapcsolni, egyéb fejlesztésekre adna lehetőséget pályázati
forrással.
Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:
12/2018.(III.26.) számú határozat:
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete –
megtárgyalta a Zalai-Balaton Natúrpark Egyesület megalakítását. A tervezett
alapszabályban foglaltakkal egyetért, egyúttal felhatalmazza Esztergályhorváti
település polgármesterét, hogy az alakuló ülésen képviselje Esztergályhorváti
település önkormányzatát és felhatalmazza az egyesület megalakítására.
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Zalai-Balaton Natúrpark részére 2018. évi költségvetésében biztosítja az
egyesület számára befizetendő tagdíjat.
Felelős: Rékasi Csabáné polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a
megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 10 óra 26 perckor bezárta

Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző
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